کتابخانه
سهشنبه  21مهر 1394

زندگانی معلمی مخصوصــ ًا در ابتدای ورود به
محل خدمت عالمی جداگانــه دارد .گاهی اوقات
آدم فکر میکند در یک رؤیا زیســت میکند که
مســلم ًا این رؤیا رنگ شادی ندارد .پرواز از دلهره
و اضطراب اســت .تنها زمانی همه چیز به سامان
میرســد که در رختخواب خود ،در چهار دیواری
مخصوص به خود آرمیده باشــی و چشــمانت را
به روی خورشید باز کنی .آبی بگذاری و در قوری
کوچک چای درســت کنی و لقمه نان و پنیری را
به دندان بکشی.
در ادبیات ایران دو اثر شــاخص وجود دارد که
معلمی به صورت خاطراتگونه زندگی معلمیاش
را به تصویر کشیده است و این تصاویر گونهگون
به مدد واژههایی ریز و درشــت جلو دید خواننده
قرار گرفته اســت .یکی از این دو اثر مدیر مدرسه
آل احمد اســت و دیگر «اللی» نوشــتهی بهرام
حیــدری که این دومــی بدون شــعار دادنهای
مقالــهوار به دل زندگی معلمی نقب زده اســت و
همکاران خود را آنطور که بایســته اســت معرفی
کرده .اثــر فوقالعاده جــذاب و میتــوان بدان
به عنوان یک سند جامعهشناختی در حال و هوای
معلمی رجوع کرد.
و امــا رمان کوچــک و جمع و جــور محبوبه
میرقدیری شرح دلواپسیها و نگرانیهای دختری
اســت به نام ماهدخت که تک فرزند است و پدر
و مــادر خود را به خاطر نان معلمی رها کرده و به
روستا میرود.
در طول داســتان ما به درستی موقعیت روستا
را از نظر مکانی متوجه نمیشــویم .انگار مدرسه
و حمام و میدانگاهی و چشــمانداز منزل بعضی از
همکاران ،در یــک مجتمع بدون حصار قرار دارد.
حتی ســاختمان مدرســه و معماری خاص آن را
به درســتی تصور نمیکنیــم .کالسها کجایند؟
دفتر مدرســه کجا؟ حیاط دارای چه ابعادی است
و دیوارها سنگی اســت یا آجری یا خشتی؟ البته
ممکن اســت بگوییم در یک داســتان مدرن این
مســایل دردی را دوا نمیکند اما هیچکس نگفته
که تمامی این توصیفها پشــت ســر هم ردیف
شــوند بلکه به مناسبت در طول رمان پخش و پرا

شــوند .اینها همــه خواننده را بــه فضای مألوف
داستان برده و آن را باورپذیرتر میکنند.
شــخصیتها میآیند و میروند و گاه ما خانم
معلمها را با شــاگردها اشــتباه میگیریم .معلوم
اســت که روستا از شــهر چندان دور نیست .این
را میتوان در مناســبات رفتاری مردم نســبت به
یکدیگــر دریافت و از اســامی که بــه هیچ وجه
رنگ و بوی روستایی را ندارند
ابتــدا خواننده فکــر میکند وجــود ماهدخت
بهانهایســت برای نقب زدن بــه درون فرهنگ
عامیانه و فولکلور و مناســبات اجتماعی اما خیلی
زود متوجه میشــویم که خودشــیفتگی قهرمان
داســتان کار را به حدیث نفس کشــانده است و
عملها و عکسالعملی کــه الزمهی یک محیط
اجتماعی است ســخت خصوصی میشود .یعنی
دردها عمومیت پیدا نمیکند .به طور مثال ســرما
گویی فشــار توان فرســای خود را فقط بر او وارد
میکنــد .انگار دیگــران به گونــهای در اماناند.
نویســنده از ســرما به مانند ظلمی نام میبرد که
او برخوردی خصمانه دارد .و گویی نیرویی اســت
که فقط برای آزار او در جهان منتشــر است! سرما
میتوانــد نماد تنهایی و بیخویشــی و غم غربت
باشــد .در این مورد نویسنده به خوبی عمل کرده
است چرا که همراه ماهدخت ما نیز دست و بالمان
یخ میزند .سرمایی به ظاهر عالجناپذیر .بیگمان
فقط بهار اســت که باید همه چیز را مفهومی تازه
ببخشد و آزادی را به ما هدیه کند و قید و بندهای
بلورین و نامریی را بر جان ما آب کند.
نثر نویســنده بسیار زیباســت و کمی مشکل
مینماید .جمالت خیلی کوتاه هستند که استادی
میخواهد .کمتر کســانی بــرای ارایه منظور خود
میتوانند اینگونه در انتخاب واژهها یا خ ِّســت به
خرج دهند و گاه در دو سطر از چند مقوله جداگانه
یا از چند شخصیت صحبت به میان میآید.
«چشــمهای ماهدخت گرد میشود و
شیرین ریســه میرود و صفورا هم ،بلند
میخنــدد و بانو چای میریــزد و احوال
میپرسد( ».ص )68
میبینم در حدود یک ســطر و نیم از وضعیت

ایــن مجموعه ده داســتان دارد .هر داســتان
تقدیم شده اســت به یک نفر ،یک داستان سهم
محمد ولیزاده شده است« .آهو» رسیده به او .پدر
بیمار است و در بســتر مرگ به سر میبرد .دختر
پرســتار پدر و تنها و بیپناه ،اسبی هم به موازات
جان کنــدن پــدر ،در میانهی مــرگ و زندگی
دست و پا میزند .و شبانه مردی با همان دختر که
به خواب پناه برده ،میخوابد و ....
داســتان «ســرطان» تقدیم شــده به جمال
میرصادقــی ،مردی در حال احتضار و پوشــیده از
تاولهای چرکین .ســهم او از زندگی تاولهایش
هســتند« :به هر حال ســهم من هم تاولهای
چرکیــن موریانههایــی هســتند کــه در تمــام
رگ و ریشــههایم نفوذ کردهاند .در این رختخواب
خیــس که از همه جای آن بوی مرگ به مشــام
میرســد ...و این یعنی بــاال آوردن و پس دادن
همهی خوشــبختیهای گذشته ».هر چند مرد در

جستجوی مرگ پرشــکوه در متن مبارزه بوده و
حاال دچار رختخواب خیــس و تاولهای چرکین
شده.
اکثر داستانها اخالقی و آموزشی هستند .بیشتر
قصه -حکایتاند تا داســتان با نگاهی تبلیغاتی و
شعاری و با همهی عبارتها و توصیفهایی که در
ذهن جــا باز نمیکنند و ربطی به هم ندارند .مثل
همین عبارت« .ســهم من هم تاولهای چرکین
موریانههایی هســتند که »...مشخص نیست که
ارتباط تاول چرکین و موریانه چیســت .یاد دوران
جوانی و نوجوانی خودم میافتم و شــعرهایی که
میسرودم .کتاب زیاد میخواندم و کلمات قشنگ
و جذابی هم در ذهنم میماند .دوست داشتم برای
پــز دادن به خودم ،آنها را کنار هــم به کار ببرم.
البته امکان ندارد نویسندهای با این سن و سال ،به
عارضهی نوجوانی من مبتال شده باشد.
داســتانهای این مجموعه در حالتی لغزنده و
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حاشیه باغ متروک
رمان از :محبوبه میرقدیری
انتشارات افراز 136 -صفحه 8200 -تومان

ماهدخت -حالت شــیرین و صفــورا و فعل بانو
صحبت به میان میآید .به گمان من این ُحســنی
است که در کمتر نویسندهای میتوان سراغ گرفت.
به نســبت  136صفحــه ،کتــاب توصیفها
خیلی کم است .در چند جا جمالتی نیز هستند که
کام ً
ال دستپخت نویسنده است.
«صدای ضبط بلند بــود و نگاه چرب و
سیاه جمال از تو آینه پر میکشید( ».ص )16
«همراه خواب رفت تا طلوع ســپیده».

امین فقیری

(ص )36
«باد رو برای که بر پوســت صورتش
زبان میکشد( ».ص )102
حال که مســایل رمــان در روســتا میگذرد؛
روستایی که کوه طال دارد و دشتهای گسترده و
برف و درخت و باغ خواه ناخواه طبیعت و توصیف
آن بایستی جزء جداناشدنی از رمان باشد .نویسنده
در این مورد شاید غفلت ورزیده باشد!
بیشتر نگاه راوی که ماهدخت باشد به مشکالت

تاریکخانه

نویسنده :ماشااهلل احمدی
انتشارات داستانسرا 104 -صفحه 8000 -تومان
لرزاننده گاه میافتند به ســمت و ســوی داستان
شــدن و گاه به ســمت حکایتگویی و اخالقیات
شــعاری و تبلیغاتی و گاه دچــار هرج و مرجاند و
اضافهگوییهــای زائــد که هیچ مشــکلی را در
داستان حل نمیکنند .مثل داستان «میهن» .این
داستان تقدیم شده اســت به سارا .با شروعی که
میتوانست خوب باشــد اما قربانی نگاه نویسنده
شده اســت .پدری ناگهان خودش را با سر دادن
یک شــعار بعد از خداحافظی با دخترش ،از پنجره

زری نعیمی

پرت میکند .داســتان درســت از این نقطه دچار
یــک زائده طوالنــی ،ناهماهنگ و بیســر و ته
میشــود .رفتن یا بردن مادر و دختر به جایی دور
با دار و درخــت و باغچه و مرغ و جوجهها و کلی
حرافیهــای اخالقی در مــورد زندگی جوجهها و
تخمگذاری و  ...بعد بازگشــت بــه همان زندگی
آپارتمانی.
یکی از دغدغههای این مجموعه ،پرداختن به
فقر است .با همان نگاه یاد شده و استفاده ناشیانه
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خودش است .طبیعی است که داستانهایی که پایه
و مبنای آن بر گزارش خاطره اســت بیشتر شرح
حال راوی اســت تا کسان دیگر .اما در چند مورد
مثل اینکه تجربه و عقل نویســندگی هشدار داده
اســت که بابا تــو در دهکــدهای جهانی زندگی
میکنی و نمیتوان فارغ از احواالت جهانی باشد.
مردمان هستند که زیر بار ظلمی مضاعف زندگی
میکنند .مردمانی هســتند که با صدای موشک و
بمباران به خواب میروند و با وحشت مرگ بمبی
دهشــتناک از خواب میپرند .در اینجا این سؤال
پیش میآید که آیــا این چنین به صحرای کربال
زدن کمی مصنوعی نمینماید.
«ناهار نخــورده بــود و دلش ضعف
میرفت .نان داشــت و پنیر و مغز گردو.
چای هم دم کرده و رادیو را روشن کرد.
هر روز و هر ســاعت آدمهایی کشــته
میشــوند .آدمهایی که ســیاه بودند.
ســفید بودند ،کوتاه ،بلنــد ،چاق ،الغر،
آدمهایی که در جایی دور خانه داشتند و
همسر ،پدر و مادر ،بچه ،برادر و خواهر و
همهشان را دوست داشتند .خانهشان را
هم و حتماً توی آن خانه چیزی بود که دل
بستهاش باشند( ».ص )30
«جهــان میپرســد و معلــم جواب
میدهــد« :آره ،از بچهها هم نظرخواهی
کن ».و از ددمنشــی انسانها میگوید.
از جنگهای جهانی و هیتلر ،موسولینی،
اســتالین ،هیروشــیما و مغولها و  ...به
آتش کشیدن کتابخانهها ،ویران ساختن
عمارات باشــکوه و نابود ســاختن آثار
هنری و تحقیر آدمها» (ص )50
***
دو ســه مســأله مهم هســت که ماهدخت از
آن سرســری میگذرد و خواننده را تشــنه باقی
میگذارد .ابتدا مســألهای که میتوانست رمان بر
پایه و مایهی آن شــکل گیرد .دختری در تنهایی
و برهوت صحــرا مورد هجوم قــرار میگیرد .و
سؤاالت بسیاری را در ذهن خواننده ایجاد میکند.
«راه میرود سمت مترسک و نرسیده

مسیرش را عوض میکند .تماشای کوه
طال .کوه؟ نه ،کوه کجا بود ،تپه است آمده
وسط این بیابان شده کوه! نفسش را رها
میکند و بلند میگوید تپه طال .دستی از
پشــت ،کمرش را بغل میزند و دستی
دیگر سفت و سخت دهانش را میگیرد
و میخوابانــدش زمین و با چادر خویش
ســر و صورتش را میپوشــاند .قرص.
جــوری که نفســش تنگ میشــود و
نفس مرد هــم تند اســت و ماهدخت
زبری دســتهایش را حــس میکند.
سنگینیاش .ستونی است فرو ریخته بر
تن او .کلماتی را جویده جویده ادا میکند
و برمیخیزد و میدود( .ص )99
دنبالــهی ماجرا رهــا میشــود .همچنان که
دو بار که ســرزده بــه اتاق نائینپــور میرود و
نائینپور پرده اتاق را میکشد .اینها همه میتوانند
به رمان رنگ و بویی دیگر بدهند و گرهی باشد در
گزارش یکنواخت یک زندگی در غربت .نویسنده
هیچ اصــراری در تبرئــه و محکومیت ماهدخت
ندارد .و در حقیقت خواننده را تشــنه رها میکند
و با ذهنی پر از سؤال.
مهم این اســت که ماهدخت ســخت مذهبی
اســت و فکر و ذکرش به دنبال جبهه و شــهید
است .او میخواهد ایمان خود را قوی نگهدارد اما
در زندگی خصوصی دچار توهماتی ویرانگر است.
توقع انســان هر لحظه با خوانش کتاب بیشــتر
میشــود اما نویســنده جز حدیث نفس نمیتواند
بــه جهانهای دیگــر نقب بزند و داســتانش را
بعدی جهانی ببخشــد .رمان ســاده نوشته شده و
نویسنده گاهگاه میخواهد تحولی در رمان ایجاد
کند که خیلی زود فراموش میکند .سعی میکند
که خود را از دایره بســته بیرون بکشد اما باز هم
خودسانســوری و احتیاط خارج از انــدازه او را به
درون دایره بســته هل میدهد .و در نتیجه به کار
خودش لطمــه وارد میکند .گاه تصور میشــود
ماهدخــت قهرمان داســتان او گرفتــار یک نوع
کیش شخصیت و بیارادگی نسبت به رویدادهای
پیرامونی است.

از موقعیتهای دراماتیک .که داســتانها را شبیه
سریالهای دهههای گذشــته صدا و سیما کرده
اســت .مثل داســتان «لباس کار» .تقدیم شــده
به «پویان» بــا موضوع فقر ،پیتــزا ،لباس کار و
مرگ .پســر که بعد از کار پیتزا آورده اســت تا با
پدر بیمارش بخورد .میخورند و بعد از بوســیدن و
در آغوش گرفتن یکدیگر ،پدر در خواب میمیرد.
حاال نیم نگاهی هــم به برخی جمالت به کار
رفته در داســتان بیاندازیم« .ارســان خســته و
کوفته .لنگ لنگان با جعبــه پیتزا و لباس کارش
به طرف خانه میرفت .لب و دهانش مانند دیگی
سرد شده که سر رفته باشد ،کف کرده بود ».حاال
شــما لب و دهان را بگذارید کنار شــباهت به آن
دیگ .آن هم دیگی ســرد شــده که سر هم رفته
باشــد تا با دیگ و کف و سرد شدن ،فاجعه فقر و
ظلم ناشی از آن را درک کنید.
میرسیم به داستان «فاصله» ،تقدیم شده است

به کیوان خدیوی ،کپیپرداری دســت چندمی از
داستان شاهزاده و گدا .جابجایی دو پسر ثروتمند و
فقیــر با هم .یکی فریبرز با پدری پولدار و خانهای
آن چنانی .دیگری که نان خشــکی و نمکی است.
پسر دوم از جلو خانه آنها میگذرد .آب میخواهد و
بعد ،آشنایی این دو و ناگهان توجه به اینکه چقدر
به هم شــبیهاند ،جایشان را با هم عوض میکنند.
پسر نمکی به فریبرز سفارش میکند برای مادرش
بســتنی قیفی بخرد و با پدرش هم کلکل نکند.
خالصه در آن خانه دعوا میشــود و مرد (پدر پسر
نمکی) هم زن را میکشــد ،هــم فریبرز را و بعد
هم خودش و خانه را به آتش میکشــد .پسر فقیر
و بیخبر از همه جا در اســتخر خانه شــنا میکند
و غرق میشــود« :یک باره تصویــر مادر و تمام
رؤیاهایش بریده شــد و به تاریکی مطلق رســید.
آب او را با دست و پاهایی باز و چشمانی از حدقه
درآمده ،به حال خود گذاشته بود».

ثبتی و دادگستری
آگهی حصر وراثت
فاطمه جوکار مهارلویی دارای شناســنامه شماره  1813متولد  1357به
شرح دادخواست به کالســه  94/37ح ش م از این دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر عباسی
پای برج به شناســنامه  1580در تاریخ  92/10/17در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشــخصات فوقالذکر فاطمه جوکار مهارلویی به شماره
شناسنامه  1813صادره از سروستان همسر متوفی
 -2فرشاد عباسی پای برج به شماره شناسنامه  2282571258صادره
از حوزه شیراز فرزند متوفی
 -3زهرا عباسی پای برج به شماره شناســنامه  5140060957صادره از
حوزه سروستان فرزند متوفی و الغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه عصر
مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شخص یا اشخاصی 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.
 /16946م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه مهارلو
مختار خسروپور
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه  -1حمزه میرالی  -2اقدس احمدشــریف  -3نیلوفر میرالی
به اتهام  -1معاونت در تحصیل مال از طریق نامشــروع و ردیف دوم و
ســوم به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع در پرونده کالسه 920530
از طرف این دادســرا تحت تعقیب هســتند و ابالغ احضاریه به واسطه
نامعلوم بودن محل اقامت آنها میســور نگردیده بدینوسیله در اجرای
ماده  115قانون آیین دادرســی دادگاههــای عمومی و انقالب در امور
کیفــری مراتب به نامبــردگان ابالغ تا پس از درج آگهی در شــعبه 11
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شیراز به منظور پاسخگویی و دفاع
از اتهام انتســابی حاضر گردند پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این
آگهی به موجب ماده  174آیین دادرســی در امور کیفری قانون مذکور
تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/16957م الف
بازپرس شعبه  11دادسرای عمومی و انقالب ناحیه یک شیراز
عزیز زارعی
آگهی احضار متهم
نظر به اینکــه آرزو زاهدیان فرزند علی به اتهــام مزاحمت تلفنی در
پرونده کالسه  940594از طرف این دادسرا تحت تعقیب هست 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  11بازپرسی 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.
/16949م الف
بازپرس شعبه  11دادسرای عمومی و انقالب ناحیه یک شیراز
عزیز زارعی

آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوســیله اعالم میشود محمدحسین خاطرشــاد دادخواستی به
خواســته الزام به تنظیم سند رسمی منزل مسکونی به طرفیت بهرام
کارگر فرزند احمد تسلیم شورای حل اختالف ایثارگران نموده که به
این شــعبه ارجاع و به کالسه  39مورخ  94/7/1ثبت و وقت رسیدگی
برای روز شنبه مورخ  94/8/30ســاعت  9صبح تعیین شده به علت
مجهولالمکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و
تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت آگهی
میشود تا خوانده از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف یک ماه به دفتر
این دادگاه واقع در شــورای حل اختالف داراب 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 قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/413م الف
مدیر دفتر شعبه ایثارگران شورای حل اختالف داراب
جواد پهلوانی

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه ســید مجتبی حسنپور دهکایی و ســید رضا حسنپور
دهکایی بــه اتهام تحصیل مال از طریق نامشــروع و کالهبرداری در
پرونده کالســه  940173از طرف این دادســرا تحت تعقیب هستند
و ابالغ احضاریه به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت آنها میســور
نگردیده بدینوســیله در اجرای مــاده  115قانون آیین دادرســی
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبردگان ابالغ
تا پس از درج آگهی در شعبه  11بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب
شیراز به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردند پس
از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی به موجب ماده  174آیین
دادرسی در امور کیفری قانون مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/16942م الف
بازپرس شعبه  11دادسرای عمومی و انقالب ناحیه یک شیراز
عزیز زارعی
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه مهدی شــهریاری به اتهام ســرقت در پرونده کالسه
 931108از طرف این دادســرا تحت تعقیب هست و ابالغ احضاریه به
واسطه 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
 11بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شــیراز به منظور پاسخگویی
و دفاع از اتهام انتســابی حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ
انتشــار این آگهی به موجب ماده  174آیین دادرسی در امور کیفری
قانون مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/16962م الف
بازپرس شعبه  11دادسرای عمومی و انقالب ناحیه یک شیراز
عزیز زارعی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص دادخواســت عاطفه قانعی دینداری فرزند ایرج با شماره
مکانیزه  9409987529300624و شــماره بایگانی  940776ش اول خفر
خواهان به طرفیت خوانده ایرج قانعــی دینداری فرزند عیدی مبنی
بــر اذن ازدواج با توجه بــه اینکه خواهــان آدرس خوانده مذکور را
مجهولالمکان اعالم نموده است حسب ماده  73قانون آیین دادرسی
مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار چاپ میشود خوانده
میتواند ظرف مهلت یک مــاه پس از چاپ آگهی روزنامه در صورت
تمایل جهت شرکت در جلسه رسیدگی مورخ  94/8/23ساعت  10صبح
شــعبه اول دادگاه عمومی بخش خفر حاضر و یا الیحه دفاعیه تنظیم و
به این شعبه ارسال و یا وکیل دادگستری معرفی نماید ضمن ًا میتواند
در وقت اداری تا قبل از وقت رســیدگی اعالم شده با مراجعه به این
شعبه از محتویات پرونده با خبر شود در غیر این صورت دادگاه غیاب ًا
اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
 /16944م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بخش خفر
کرمی
آگهی اخطاریه دفترخانه
بدینوســیله به غالمعلی جعفرزاده ابالغ میگردد بــا عنایت به نامه
شماره  94/1111/1مورخ  94/7/6اجرای احکام مجتمع شماره یک شیراز
و به موجب دادنامه شــماره  434شعبه  1همان شورا محکوم به انتقال
سند یک عدد خط تلفن همراه به شماره  09173177404در حق مجتبی
علیزاده گردیدهاید لذا به موجب این اخطاریه به شما اعالم میگردد
ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به دفترخانه  358شیراز
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 توســط نماینده محترم دادگستری صورت
میپذیرد.
 /16965م الف
سردفتر اسناد رسمی  358شیراز
مجتبی زارع
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه ســید محمد هاشــمی البحرانی فرزند سلیمان به اتهام
فروش مال غیر و کالهبــرداری به مبلغ چهار میلیــارد ریال موضوع
شــکایت غالمحسین شریفی در پرونده کالسه  940761ب  19شعبه 19
بازپرسی از طرف این دادسرا 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 در تاریخ  94/8/12ســاعت  9صبح در شــعبه  19بازپرســی
دادسرای عمومی و انقالب شیراز به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام
انتســابی حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی
به موجب ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392تصمیم
غیابی اتخاذ میگردد.
/16947م الف
بازپرس شعبه  19دادسرای عمومی و انقالب شیراز
حسن قاید

آگهی تغییرات شرکت مهرکوش فارس سهامی خاص به شماره ثبت  12251و
شناسه ملی 10530246386
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ
 94/4/31تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیات مدیره عبارتند از محمدجعفر جمشــیدی و سهیال محبی و
عبدالحسین جمشیدی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شــهرام پناهی به ســمت بازرس اصلی مهدی عاقلی 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 تصمیمــات انتخاب بــازرس ،انتخــاب روزنامه
کثیراالنتشار ،انتخاب مدیران انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق
الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان
ثبت قابل دسترس میباشد.
 /17411م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت مهرکوش فارس سهامی خاص به شماره ثبت  12251و
شناسه ملی 10530246386
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ  94/5/1تصمیمات ذیل اتخاذ
شد:
محمدجعفر جمشیدی به سمت رئیس هیات مدیره
عبدالحسین جمشیدی به سمت نایب رئیس
سهیال محبی به سمت مدیرعامل
سهیال محبی به سمت عضو هیات مدیره
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء سهیال محبی همراه
با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین سمت مدیران ،تعیین وضعیت حق
امضاء انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای ســازمان ثبت قابل دسترس
میباشد.
 /17412م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز
آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  940774شعبه  15دادیاری دادسرای ناحیه یک شیراز
گل محمد تراکی فرزند دین محمد به موجب شــکایت قاســم یزدانی
فرزند کاوس به اتهام مشــارکت در سرقت و ورود و اقامت غیر مجاز
تحت 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.
 /16960م الف
دادیار شعبه  15دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
رنجبرزاده

