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فریدالدین عطار نیشــابوری شاعر گرانقدر آغاز
قرن هفتــم عارف دل سوختهایســت که در طی
مراحل ســلوک با پای طلب راه پرمخافت عشق
را در نوردیده و از وادی معرفت ،اســتغناء ،توحید،
حیرت در گذشته تا به مقام شامخ فقر و فنا رسیده
است.
طــی این مراحل کار آســانی نیســت و از آن
دشوارتر اینکه آدمی باید در این راه کفر و ایمان را
با هم بسوزاند تا به سر عشق نایل آید .و از همین
جاســت که میتوان گفت عرفــان ایرانی مبنایی
جز عشــق و توجه نــدارد و متکی بر صفای قلب
و تمرکز اندیشه است.
زبان عرفان زبان رمز و راز است و اکثر شاعران
عارف ،در منظومههای رمزی خویش به این زبان
مســائل و مشکالت فلسفی و عرفانی خود را بیان
داشتهاند.
یکی از این منظومههای دلانگیز ادب پارســی
مثنوی منطقالطیر اســت که عطار آن را در بحر
رمل ،مسدس مقصور ،مخذوف «فاعالتن فاعالتن
فاعالت» در  4458بیت سروده است.
عطــار در این مثنوی تمثیلــی خویش مراحل
سیر و سلوک ســالکان راه حق و خطراتی که در
طی طریق و به وقت ســلوک برای هر ســالکی
پیــش میآید و همچنیــن از تعلقــات دنیوی و
دلبســتگیهای مادی به طریق رمز و اشــارت با
زبانی شیوا ســخن گفته در ضمن هر جا فرصتی
دست داده است راه فرار از این موانع را بازنماینده
است.
در ابتــدا چنین به نظر میرســد که عطار خود
مبتکر داستان ســفر مرغان است ،ولی با دقت در
آثار گذشــتگان به این نتیجه میرسیم که عطار
مبدع این افسانه نیســت بلکه او هم در تدوین و
تنظیم این داستان از آثار پیشــینیان الهام گرفته
است.
کســانی که پیش از عطار از این افسانه سخن
گفتهاند به ترتیب عبارتند از:
 - 1ابوعلی ســینا که برای اولین بار در یکی از
قصص فلسفی خود از این افسانه سخن گفته و آن
را «رسالهالطیر» نام نهاده است .این رساله را شیخ
شهابالدین ســهروردی و عمربن سهالن ساوی
به پارســی برگردانیده و بعدها شــیخ کمالالدین
علی بن سلیمان بحرانی تحت عنوان «مفتاحالخیر
فی شرح رسالهالطیر» بر آن رساله به عربی شرحی
نوشته است.
 - 2ابوحامــد محمدبن محمدالغزالی متوفی به
سال  505هجری را رسالهایست به زبان عربی به
نام «رسالهالطیر».

 - 3خاقانی شــروانی متوفــی  592هجری را
نیز قصیدهایســت به نام «منطقالطیر» که در آن
قصیده از انواع مرغان سخن به میان آورده است.
تمام این رســالهالطیرها با کمی اختالف به هم
شباهت تامی دارند و شــاعر عارف ما در سرودن
منطقالطیر خود از آنها الهام گرفته اســت .شاید
تذکــر این نکته ضروری باشــد که رســالههای
یاد شده بســیار کوتاه ،خشــک ،جامد و به زبان
فلسفی بیان شده است .ولی عطار عالوه بر اینکه
بر این داستان کسوت شــعر پوشانده است آن را
بسیار مفصل و شیرین سروده که خواننده صاحبدل
را ســوزی در نهان و شوری در سر میاندازد و به
آن اندازه که میخواهد با عطار همدل و با مرغان
هــم پرواز گردد و هفت وادی را در نوردد و از کوه
قاف درگذرد و در وجود حق محو و فنا گردد تا بعد
زیور بقا پوشد و مقبول حضرت حق گردد .داستان
سفر مرغان بدین طریق بیان میشود که عطار در
ابتدا از خصایص سمبولیک سیزده مرغ که بعداً نام
آنها در ضمن داستان میآید سخن میگوید و بعد
وارد داســتان میشود .داستان سفر مرغان اینطور
آغاز میشود:
مجمعی کردند مرغان جهان
هر چه بودند آشکارا و نهان
جمله گفتند این زمان در روزگار
نیست خالی هیچ شهر از شهریار
از چه رو اقلیم ما را شاه نیست
بیش از این بیشاه بودن راه نیست
مرغان به فکر یاری یکدیگر میافتند تا شــاه
خویــش را بجوینــد ،چون این مطلــب را درک
کردهاند که هر شــهری را شــهریار اســت و هر
اقلیمی ر ا پادشاهی است .پس همه در جایگاهی
گرد میآیند و جویای شاه خویش میشوند .هدهد
از ایــن محل مطلع میشــود و خود را بدان جمع
میرساند و چنین میگوید:
گفت ای مرغان منم بیهیچ ریب
هم مرید حضرت و هم پیک غیب
هم ز حضرت من خبردار آمدم
هم ز فطرت صاحب اسرار آمدم
هدهد چون درد مرغان را احســاس میکند و
آتش شوق آنان را مشاهده مینماید رهبری آنها را
به عهده میگیرد و به آنان مژده میدهد که شــما
را هم پادشاهی است.
هست ما را پادشاهی بیخالف
در پس کوهی که هست آن کوه قاف
نام او سیمرغ و سلطان طیور
او به ما نزدیک و ما زو دور ،دور
هدهد در اینجا به وصف جمال سیمرغ میپردازد
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سفر مرغان

پژوهش از :مهدی فاطمی

و در ضمن از دشواریهای راه سخنها میگوید،
این سخنان شور و شوقی در دلها پدید میآورد و
همه را شیفته و بیقرار این سفر میسازد:
شوق او در جان ایشان کار کرد
هر یکی بیصبری بسیار کرد
عزم ره کردند و در پیش آمدند
عاشق او دشمن خویش آمدند
لیک چون راهی دراز و دور بود
هر یکی از رفتنش معذور بود
گر چه ره را بود هر یک کارساز
هر یکی عذر دگر گفتند باز
شرح دشواری راه بسیاری از مرغان را از رفتن
باز میدارد:
شیرمردی باید این ره را شگرف
زانکه ره دور است و دریا ژرف ،ژرف
مردمی باید تمام این راه را
جان فشاندن باید این درگاه را
دست باید شست از جان مردوار
تا توان گفتن که هستی مرد کار
گر کنی جانی نثار دلنواز

قسمت اول

صد هزاران جانت آید پیشباز
جان بیجانان نیز زد یک پشیز
همچو مردان بر فشان ،جان عزیز
گر تو جانی بر فشانی مردوار
بس که جانان جان کند بر تو نثار
همهی مرغان یارای این سفر را نداشتند ،چون
ره دشــوار بود ،پس باید عذری آورده و خود را از
رفتن معذور داشت.
مرغــان نیز چنین کردند و هــر یک متعذر به
عذری شــدند .در اینجا هدهد عذر یکایک مرغان
را گوش میکند و به هر یک پاســخی شایســته
میدهد .پاســخ هدهد در مرغان اثر میکند و در
ضمن آنان را بــه تفکر و اندیشــیدن وامیدارد.
به دنبــال این تفکر اســت که دوبــاره از هدهد
ســؤاالتی میکنند و در ضمن عــذر و بهانههای
جدیــدی را در پیش میکشــند و از جمله بعضی
ضعــف و ناتوانی خویش را عنوان کرده و از رفتن
با هدهــد امتناع میکنند ،هدهد به اینان میگوید
برای این راهپیمایی و ســفر قبــل از هر چیز باید
عاشق بود و هیچ پروای جان نکرد زیرا:

عشق را با کفر و با ایمان چکار
عاشقان را با تن و با جان چکار
عاشق آتش در همه خرمن زند
اره بر فرقش نهند او تن زند
درد و خون دل بیاید عشق را
قصهی مشکل بباید عشق را
ساقیا خون جگر در جام کن
گر نداری درد از ما وام کن
عشق را دردی بباید مردسوز
گاه جان را پرده در ،گه پرده دوز
قدسیان را عشق هست و درد نیست
درد را جز آدمی در خورد نیست
هر که را در عشق شد ثابت قدم
بر گذشت از کفر و از اسالم هم
عشق را با کافری خویشی بود
کافری خود مغز درویشی بود
چون تو را این کفر و این ایمان نماند
این تن و دل گم شد و این جان نماند
بعد از این مردی شوی این کار را
مرد باید این چنین اسرار را
ســخنان هدهد مرغان را جرأت داد که پروای
جان نکنند و پای پیش نهند و عزم ســفر کنند و
در ضمن تصمیم میگیرند که یکی را به پیشوایی
برگزینند تا آنان را به سر منزل مقصود راهبر باشد،
برای انتخاب چنین رهبری قرعه میکشند:
عاقبت گفتند حاکم نیست کس
قرعه باید زد طریق این است و بس
قرعه بر هر کس شود سرور شود
در میان کهتران ،مهتر شود
چون به دست قرعهشان افتاد کار
دل گرفت آن بیقراران را قرار
چون اینجا سخن گم گشت جوش
جمله مرغان شدند آنجا خموش
قرعه افکندند و پس الیق فتاد
قرعهشان بر هدهد عاشق فتاد
هدهد به راهبری انتخاب میشود و صدها هزار
مرغ به دنبالش روان میگردند ،تا به درگاه شــاه
خود رســند ،ولی چند قدمی پیش نرفته بودند که
صعوبت راه بر جان ایشــان آتشی میافکند و پای
رفتنشان را لنگ میسازد ،به ناچار جمع میشوند
و به پیش هدهد میآیند:
چون بترسیدند آن مرغان ز راه
جمع گشتند آن همه یک جایگاه
پیش هدهد آمدند از خود شده
جمله طالب گشته و بخرد شده
پس بدو گفتند ای دانای راه
بیادب نتوان شدن در پیش شاه
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مرغان جمله میگویند این راهی که ما در پیش
گرفتهایم راهی دراز اســت و عالوه بر این تو باید
ما را از چگونگی این راه و رســم و آداب این شاه
آگاه سازی و در ضمن به حل مشکالت ما توجهی
کنی تا زنگار شبهت از قلوبمان زدوده شود و اسب
همتمان راهوار گردد:
هر یکی را هست در دل مشکلی
می بباید راه را فارغ دلی
چون بپرسیم از تو مشکلهای خویش
بستریم این شبهه از دلهای خویش
مشکل دلهای ما حل کن نخست
تا کنیم از بعد آن عزمی درست
زانکه میدانیم این راه دراز
در میان شبهه چون مانیم باز
دل چو فارغ گشت تن در ره دهیم
بیدل و تن سر بدان درگه نهیم
در این جا مرغان از دلبســتگیهای خود که در
حقیقت مانع از سفرشان میباشد سخن میگویند
و در ضمن سؤاالت خود را طرح میکنند .سؤاالتی
که مرغان از هدهد میکنند و اشکاالتی که پیش
میکشند به طور خالصه چنین است:
مرغی چنین میگوید :مــن ناتوان و عاجزم و
ره مشکل و وادی دور و دراز بیشک در نخستین
منزل خواهم مرد ،خالصه من مرد این راه نیستم
چون:
از من مسکین چه خیزد جز غبار
گر کنم عزمی بمیرم زار ،زار
مرغــی دیگر چنین میگوید :مــن گنهکارم و
آلودهدامان و الیق چنین راهپیمایی نیســتم .عذر
مرا بپذیرید ،بر گناهم خرده نگیرید.
مرغی دیگر چنین میگوید:
دیگری گفتش مخنث گوهرم
هر زمانی مرغ شاخ دیگرم
گاه رندم ،گاه زاهد ،گاه مست
گاه هست و نیست ،گاهی نیست هست
گاه نفسم در خرابات افکند
گاه جانم در مناجات افکند
من میان هر دو حیران ماندهام
چون کنم در چاه و رندان ماندهام
مرغ دیگری اشــکال خــود را اینطــور طرح
مینماید که نفس من دشمن خونخواری است که
رهزن راه من اســت تاکنون این ســگ نفس مرا
فرمانبرداری نکرده اســت و من نمیدانم چگونه
از دســت او خالص خواهم شــد ،من از بیوفایی
این سگ در شگفتم که چرا فقط آشنا را میگزد:
در عجایب ماندهام زین بیوفا
تا چرا میاوفتد در آشنا

ثبتی و دادگستری
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  139460311001018592مــورخ  94/7/9هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی دختربس محیط فرزند کاکاجان به
شماره شناسنامه  3صادره از سروســتان در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  200مترمربع پالک  1946فرعی از  2081اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  2081اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک
رسمی علی اســماعیلی کواری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
توضیحات :نام خانوادگی محیط میباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/6 :
/16850م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

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  139460311001015504مورخ  94/6/15هیأت سوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی عزیزاله آقایی فرد فرزند اســد
به شماره شناسنامه  196صادره از جهرم در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  184/60مترمربع پالک  7062فرعی از  1793اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  26فرعی از  1793اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رســمی مریم طوطی نیــک آبادی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب 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 مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/6 :
/16852م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

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  139460311001006170مــورخ  94/4/9و رأی اصالحی
شــماره  139460311001008132مورخ  94/4/16هیأت سوم موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی علیاکبر غالمی فرزند هدایت به شــماره شناسنامه
 3صادره از مرودشــت در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 140/47
مترمربع پالک  4856فرعی از  2086اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 105فرعی از  2086اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی
فاطمه قاسمزاده کوشک موال محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/6 :
/16855م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

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  139460311001018821مورخ  94/7/12هیأت ســوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی مهدی اخالصی ابرقوئی فرزند محمدحسین به
شماره شناسنامه  106صادره از ابرکوه در سه دانگ مشاع از ششدانگ
یکباب ســاختمان به مســاحت  200مترمربع پالک  5463فرعی از 2143
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1فرعی از  2143اصلی واقع در بخش
 4شیراز خریداری از مالک رسمی معصومه صدیق محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشــود 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 تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/21 :
/18469م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

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  139360311001034027مورخ  93/12/5هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ســعید دانا فرزند فریدون به
شماره شناســنامه  401صادره از آباده در ششدانگ یکباب کارگاه به
مساحت  300مترمربع پالک  887فرعی از  2145اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  3فرعی از  2145اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالکین رسمی غالمحسین و حسن و اکبر و منوچهر و اشرفالملوک و
اقدسالملوک همگی پایدار محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشــند 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 تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/21 :
/16909م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

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  139460311001018287مورخ  94/7/9هیأت ســوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی محســن جوکار فرزند یعقوبعلی به شماره
شناسنامه  165صادره از شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 163/19مترمربع پالک  9620فرعی از  1651اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  801فرعی از  1651اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالکین
رسمی پروین دیانیم و فرنگیس اقبالی و روحی صبا محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشــود 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 تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/21 :
/16908م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه متهم سکینه ســاالری فرزند جواد به اتهام ایجاد مزاحمت
تلفنی ،تهدید و اهانت از طرف این بازپرسی 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
شــعبه  5بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شیراز (در پرونده کالسه
/930777ب )5به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد
پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی به موجب مواد  217و
 218قانون مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
 /18454م الف
بازپرس شعبه  5بازپرسی دادسرای ناحیه یک شیراز
داریوش خشتی

آگهی احضار متهم
در پرونده شــماره  9309980702801427شعبه  5بازپرسی دادسرای
ناحیه یک شیراز متهم محمد ستوده فرزند اردشیر به موجب شکایت
شیما رســتاک به اتهام کالهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع
تحــت 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 میشــود پــس از انقضای مهلت
مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
 /18453م الف
بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه یک شیراز
داریوش خشتی

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه کاظم زادخو فرزند نعمان به اتهام خیانت در امانت از طرف
این دادسرا تحت تعقیب میباشــد و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم
بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب
به نامبرده ابالغ تا پس از درج آگهی در شــعبه  6دادیاری دادســرای
عمومی و انقالب شــیراز به منظور پاســخگویی و دفاع از اتهام انتسابی
حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی به موجب
مواد  217و  218قانون مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/18448م الف
دادیار شعبه  6دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
صلح جویان

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311034000032مــورخ  94/5/28هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه دو
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی صفیه غرقی فرزند نوروز به شماره
شناسنامه  8صادره از شیراز به شماره ملی  2299340009نسبت به سه
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت  105/07مترمربع پالک
 1فرعی از  7698اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1فرعی از 7698
اصلی واقع در بخش یک شیراز خریداری از مالک رسمی مرحوم محمد
آقا مکارم محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند میتوانند از
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/6 :
/16851م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز
حسن نصیریان
آگهی مزایده اتومبیل
به موجب پرونده اجرایی کالســه  139404011121000350ثبت شــیراز و
شماره بایگانی  9400094این اداره یک دستگاه اتومبیل نوع سواری سیستم
پــژو تیپ  405جی ال ایکس  1800مدل  1388رنــگ نقرهای متالیک نوع
سوخت بنزین به شــماره انتظامی  628م  25ایران  63به شماره موتور
 12488264931شــماره شاسی  315875وضعیت ظاهری اتومبیل بدنه
آن از نظر ظاهری ســالم و فاقد آســیبدیدگی میباشد شیشه جلو
در قســمت ســمت چپ دارای ترکخوردگی روکش راهنمای عقب
سمت راست شکسته الســتیک اتومبیل دارای حدود پنجاه درصد عاج
و الستیک زاپاس حدود بیست درصد عاج میباشد مستقر در پارکینگ
شــاهزاده ابوالقاسم کوار میباشد متعلق به ناصر بهمنیان فتحآبادی که
طبق نظر کارشناس رســمی در صورت دارا بودن بیمه شخص ثالث به
مبلغ  170000000ریال و در صورت انقضاء بیمهنامه شــخص ثالث به مبلغ
 165000000ریال ارزیابی شــده از ســاعت  9الی  12روز پنجشــنبه مورخ
 94/8/28در اداره ثبت اسناد و امالک کوار واقع در میدان بسیج خیابان
دولت از طریق مزایده به فروش میرســد .مزایــده از مبلغ 165000000
ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا ً فروخته میشود و کلیه
هزینههای قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده
نقدا ً وصول خواهد شــد ضمن ًا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی اعالم
گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر
برگزار خواهد شد.
 /18473م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کوار
اکبر شاهسونی
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه ســید روحاله حســینی به اتهام فروش و دخالت در اموال
توقیفی در پرونده کالســه  940371از طرف این دادسرا تحت تعقیب
هســت و ابالغ احضاریه به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان
میسور نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده  115قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومــی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا
پس از درج آگهی در شعبه  11بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شیراز
به منظور پاســخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد پس از انقضاء
یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی به موجب ماده  174آیین دادرسی در
امور کیفری قانون مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/18450م الف
بازپرس شعبه  11دادسرای عمومی و انقالب ناحیه یک شیراز
عزیز زارعی

