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تکلیفگرایی و نتیجهمحوری از جمله مباحث روز
در عرصه فلســفه اخالق به شمار میرود که در پی
تفاوت نگاه متفکران غربی در دوران مدرن و تجدد،
با اندیشــههای دینی و دوران ماقبل مدرن و سنت؛
به مقوله انسان و مبانی انسانشناسانه به وجود آمد.
در اندیشههای تجددگرایانه ،انسان محور همه چیز و
خدای زمین شناخته شد و در نتیجه تمام اموری که
در دنیا جاری اســت باید در سیطره و خدمت انسان
باشد و این انسان است که باید برای دیگران تکلیف
تعیین کند.
در برابر این تفکر ،اندیشــههای دینی و سنتی بر
این باورند که انســان ،مخلوقی از مخلوقات خداست
که در برابر خود ،خدا و دیگران وظایف و تکالیفی را بر
عهده دارد .این نوع نگاه باعث شد که در عرصههای
اجتماعی نیز آثار و تبعــات خاصی بر هریک از این
نظریات مترتب گردد که ما در این نوشته به بیان آثار
اجتماعی این نوع نگرشها خواهیم پرداخت.
تکلیفگرایــی :تکلیف و تکلفه مصدر باب تفعیل
به شــمار میروند .به لحاظ لغوی ،تکلیف به معنای
مشقت و سختی و جمع آن تکالیف میباشد .معنای
اصطالحی که از آن مد نظر داریم ،عبارت اســت از:
«عمل به یک سلسله دستورها و قوانین که از طرف
شــارع مقدس ،وضع و به وسیله پیامبران به ما ابالغ
شــده ،که در نتیجه عمل به آن ،میتوان به سعادت
دنیا و آخرت رسید».
نتیجهگرایــی :معنــای اصطالحی ایــن واژه در
فرهنگ غالب کتابهای اخالقی و جامعه شناختی،
رسیدن به ســود و نتیجه دنیایی اعمال انسان است.
آنچه در این رویکرد مطرح میشــود ،رســیدن به
نتیجه اســت و منظور از نتیجه در اینجا سود مادی،
لذت و قدرت میباشد .در این دیدگاه ،نقش فاعل و
انگیزههای او و ابزارهای رســیدن به نتیجه اهمیتی
ندارد .رسیدن به بهترین نتیجه و سود از نزدیک ترین
راه و کم خرج ترین مســیر ،هدف اصلی این نگرش
است.
بعــد از فهمیدن تعاریف اجمالــی تکلیفگرایی و
نتیجهمحــوری در ادامه به آثار اجتماعی این دو نوع
نگرش و تبعات بیرونی آنها میپردازیم.
آثــار اجتماعــی تکلیــف گرایــی و
نتیجه محوری
 .1کســانی که تکلیف محور هســتند در انجام
امــور اجتماعی خود فقط و فقط بــه وظیفه ای که
شــرع برای آنها تعیین کرده است توجه دارند و از
سختیها و کمبودها و تنگناهای اجتماعی ،اقتصادی
و سیاسی هراســی به خود راه نمی دهند بلکه همه
این ســختی را نیز به جان میخرند و با روی باز به
اســتقبال خطر میروند؛ بر خالف نتیجه گرایی که
باعث میشود افراد از خطرها دوری کنند و در انجام
وظایف خــود کوتاهی ورزند .برای نمونه میتوان به
سیره رفتاری حضرت امام خمینی(ره) اشاره کرد.
ایشــان بنا بر تکلیف در عرصــه فقاهت عنصر
زمــان و مکان را مطرح کرد؛ بنا به تکلیف در عرصه
سیاســت نهضت را راهاندازی کرد؛ بنا به تکلیف در
فلســفه قدم گذاشــت؛ بنا به تکلیف دینی ،مباحث
عرفانی را فتح باب کرد؛ بنا به تکلیف در عرصههای
اخالقی و تربیتی وارد شد؛ این تئوری را هم شکست
که هر کس اهل قداست باشد از سیاست جدا میشود
و هر کس اهل سیاست باشد از قداست دور میماند!

امــام(ره) فهماند که اگر شــما تکلیفتان را انجام
دهید جمع بین سیاســت و قداســت میکنید؛ چون
سیاســت یعنی تربیــت ،یعنی زعامــت و رهبری؛
امام(ره) تشــخیص تکلیــف دینــی اش را داد ،در
عمــل کردن به تکلیفش هم بــا چارچوبهای دین
حرکت کرد.
ایشــان اولین اطالعی ه سیاسی نهضت در پانزده
اردیبهشت  1342را با این آیه شروع کردُ « :ق ْل إِنَّما
أَع ُِظ ُک ْم بِوا ِح َده أَ ْن تَقُو ُموا ِ ّل…»(ســبا)46 ،؛ یعنی
اگر ما قیام هلل کنیم ،تکلیف الهیمان را انجام بدهیم
بقیهاش با خداســت؛ و امام بــه آنچه خدای متعال
وعده داده بود باورداشت .ایشان همه این تکالیف را
در زمانی انجام داد که کســی جرات نداشت در برابر
حکومت جور بایســتد ،کسی در حوزه طرفدار فلسفه
نبود و طرفداران فلسفه را کافر میدانستند.
 .2در تکلیــف محــوری حصول یــاری الهی و
ثــواب الهی ،تضمین شــده اســت و در نتیجه فرد
تکلیفمحور با صالبت و اعتمــاد مثالزدنی در پی
اهداف خویش است؛ چون میداند در هر صورت -به
نتیجه برسد یا نرســد -مورد عنایت پرودگار خویش
واقع میشــود؛همانگونه که آیه قــرآن بر این امر
داللت میکندُ « :ق ْ
ون بِنــا إِ ّال إِ ْح َدى
ــل َه ْل ت ََربَّ ُص َ
الْ ُح ْســ َن َی ْی ِن»(توبه .)52،برخالف انسان نتیجهگرا که
همیشــه با تزلزل و بی اعتمادی به حرکت خویش
در جامعه ادامه میدهد؛ زیرا همیشه نگران این است
که آیا به نتیجه مطلوب خود خواهد رسید یا خیر .
حرکــت امام خمینی( ره) را در انقالب اســامی
میتوان از همین نمونه دانست .ایشان میدانست اگر
او و مردم تکلیف را انجام دهند ،خدا نصرت را شامل
حالشان میکند؛ که «إِ ْن تَ ْن ُص ُروا اهلل َی ْن ُص ْر ُک ْم َو ُی َث ِّب ْت
أَ ْقدا َم ُک ْم»(محمد .)7 ،امــام فهمید و فهماند که اگر
تکلیفش را انجام دهد خدا حمایت میکند« ،إِ َّن اهلل
ُیداف ُِع َع ِن ال َّ
ذیــن آ َم ُنوا»(حج ،)38 ،فهمید و فهماند
َ
کــه اگر آدم تکلیفش را انجام دهد و تالش کند خدا
ذین جا َه ُدوا فینــا لَ َن ْه ِد َین َُّه ْم
هدایت میکنــدَ « :و ال َّ َ
ُس ُبلَنا(».عنکبوت)69،
 .3عــزت و بزرگــواری اجتماعــی در گــرو
تکلیف مداری است .این آن چیزی است که از قرآن
و روایات استفاده میکنیم؛ هر کس تکلیفش را انجام
ذین آ َم ُنوا َو َع ِم ُلوا
دهد خدا عزیزش میکنــد« :إِ َّن الَّ َ
مــن ُودًّا»(مریم)96،؛
ــی ْج َع ُل لَ ُه ُم ال َّر ْح ُ
ّ
الصال ِحاتِ َس َ
رید الْ ِعزَّه َفلِلّــ ِه الْ ِعزَّه َجمی ًعا»(فاطر)10،؛
کان ُی ُ
« َم ْن َ
و در یــک جمله ،اگر کســی در عرصه تکلیف قدم
معیت
بگذارد و با خدای خود عهد و پیمان ببندد ،خدا ّ
با خودش را نصیبش میکند؛ و هر کس با خدا باشد
حتم ًا پادشاهی میکند و اگر کسی بیخدا باشد کاری
از پیش نمی برد.
تکلیف محــوری این تئوری را بــه دنیا معرفی
میکند کــه عمل به تکلیف در مســیر بندگی خدا،
پادشــاهی بر همه ماســویاهلل را رقم میزند .این
برخــاف تئوریهــای نتیجه گراســت که عزت و
بزرگواری خویش را در گرو لذت و ســودجوییهای
دنیایــی میبیند  .هرچه از ثــروت و مقام و منصب
باالتری برخوردار باشــد احســاس عظمت و بزرگی
بیشتری میکند؛ غافــل از این که عزت همه اش
مال خداست و به هرکس که بخواهد میدهد.
 .4در تکلیف مداری ،انســان از آرامش و راحتی
بیشتری در زندگی برخوردار است؛ زیرا تکالیفی که
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از سوی شرع تعیین شده اســت به اندازه ظرفیت و
تواناییهای افراد میباشــد .بــه فرموده خداوند «ال
ُی َکلِّ ُف اهلل نَف ًْسا إِ ّال ُو ْس َعها»(بقره«،)286،ال ُی َکلِّ ُف اهلل
رید اهلل ب ِ ُک ُم الْ ُی ْس َر َو
نَف ًْســا إِ ّال ما آتاها»(طالقُ «،)7،ی ُ
رید ب ِ ُک ُم الْ ُع ْس َر»(بقره.)185،
ال ُی ُ
در اندیشــه تکلیف مداری هرکس بــا توجه به
ظرفیت خویش تکلیف و بار مســؤولیت را به دوش
میکشد و فقط در برابر همان مقدار از توانایی خویش
در برابر مردم و خداوند مسؤول است؛ برخالف نتیجه
گرایان که برای رســیدن به هدف هیچ چیز جز خود
نتیجه و هدف دنیایی را مد نظر قرار نمی دهند و در
نتیجه گاهی باید فشار و توانایی فراتر از ظرفیت را بر
خود و دیگران تحمیل کنند که این امر باعث ســلب
آرامش و راحتی ،بی اعتمادی وناامیدی میشود.
 .5در تکلیــف مــداری ،قبــول تکلیف نشــانه
شایســتگی فرد مکلّف اســت .تکالیفی که از حقوق
ناشی میشود تقریب ًا همگی پیش از هر وضع تکلیف
شایستگی مکلّف آن احراز میگردد،
توسط واضع آن،
ِ
زیــرا «تکلیف» در واقع نوعی واگذاری مســؤولیت
اســت ،و واگذاری مســؤولیت اگر از ناحیه شخصی
حکیــم صورت پذیرد هرگز بدون احراز شایســتگی
فردی که قرار اســت مکلّف به انجام آن شــود واقع
نخواهد شد.
همچنین اگر تکلیف به شــخصی مح ّول شود در
حالی که او شایســتگی انجام آن تکلیف را نداشــته
نباشــد ،کســی که انجام آن تکلیــف را به مکلّف
غیر صالح واگذار نموده اســت پیــش از همه تقبیح
خواهد شــد؛ زیرا بدون احراز شایستگی ،مسؤولیت
را اعطــا کرده اســت .پس ظاهر این اســت که به
هر میزان ،شایســتگی بیشتر باشد ،قابلیت پذیرش
مســؤولیتهای بزرگ تــر ،مهم تر و ســنگین تر
بیشتــر خواهد بود .بدین روی ،از یک ســو ،هرگاه
مســؤولیتهای مهمتر و سنگینتر به فردی مح ّول
شود نشــان از این دارد که اعطاکننده مسؤولیت ،او
را بیش از دیگران دارای شایستگی دانسته است.
این خود نوعی اعالن به شایســتگی است که در
واقع ،تکریم و ارج نهادن به مکلّف از آن اســتنباط

میشود .از سویی دیگر ،کسی که بیشتر مسؤولیت
پذیرفته و مســؤولیتهای مهم تــر و بزرگ تر را بر
عهده گرفته ،شایســتگی خود را بیــش از دیگران
نمایان ســاخته و قابلیت هایش را بیشتر به منصه
ظهور رسانده اســت .در مقابل ،اگر از سوی مقامی
متعالی ،به کسی مسؤولیتی واگذار نگردد ،هیچ کس
این رفتار را نشانه تکریم و ارج نهادن به او نمی داند
و همگان گمان میبرند که آن مقام واال اعتماد الزم
را به وی نداشته و یا قابلیت پذیرش مسؤولیت را در
او ندیده است.
به همین دلیل است که شرع مق ّدس برخورداری
از عقل و رسیدن به سن بلوغ را که زمان بلوغ عقلی
نیز هست ،شــرط اولیه متوجه شدن تکالیف شرعی
میداند .حاکمان کاردان هم تا شایســتگی کسی را
احراز نکنند به او مسؤولیتی واگذار نمی کنند و آنگاه
که فــردی را به مقامی منصــوب میکنند در واقع،
ضمن مکلّف ســاختن او به تکالیفــی جدید ،وی را
شایسته انجام آن تکالیف دیده و اکرامش نموده اند.
همچنین والدیــن ،هیچ گاه فرزندان خردســال
خویش را که فاقد توانمندی عقلی و جســمی کافی
میباشند ،به انجام امور مهم نمی گمارند و کارهای
بزرگ را از آنها نمی خواهند .بدیهی اســت واگذار
نشــان
نکردن انجام کارهای مهم به خردســاالن،
ِ
تکریمنکردن آنها نیســت ،بلکه حاکــی از فقدان
شایســتگی الزم در آنان است؛ پس در واقع ،اعطای
مســؤولیت و یا متوجه شــدن تکالیف جدید ،نشانه
تکریم و بزرگداشت اســت .به همین دلیل ،بیشتر
انســانها مســؤولیتهای گوناگــون را حتــی اگر
بهرههای ما ّدی و موقعیتی در اجتماع نداشــته باشد
بــا آغوش باز میپذیرند و بــه آن افتخار میکنند و
با اینکه پذیرش مســؤولیت ،تکالیف جدیدی را به
دنبال دارد ،هیچ گونه احســاس توهین یا تحقیری
به آنان دست نمی دهد .و این برخالف نتیجه گرایی
است.
در نتیجهگرایی ،شایستگی هر فرد مدنظر نیست
بلکه نتیجه مادی ای که باید حاصل شــود مد نظر
اســت .افراد هرچه در حصول نتیجه موفق تر عمل

کننــد و مال و قــدرت بیشتری به دســت آورند،
شایســتگی خود را بیشتر اثبات کرده اند حتی اگر
ظرفیت و توانایی آن را نداشته باشند.
 .6بازگشت منافع تکالیف الهی به مکلّفان :گاهی
تکالیف برخاســته از حکمت ،عدل و انصاف اســت.
این نوع احکام از ســوی حکومتی عدلگســتر و یا
انسانی عادل وضع میشود که در آن ،سود طرفین بر
اساس عدل و انصاف مورد توجه قرار گرفته و تأمین
میشود .تکالیف برخاسته از مشاغل موجود در جامعه
را میتوان از این ســنخ دانست .در این نوع مشاغل،
کارفرما ضمن تالش برای دست یابی به سود خود،
حقوق کارگران را نیز بدون کم و کاســت میپردازد.
نتیجــه آنکه ،در این نوع تکالیــف ،هم کارفرما به
عنوان محق به حقوق خویش میرســد و هم به تبع
انجام تکالیف از سوی مکلّفان حقوق آنان را مراعات
مینماید؛ یعنی هر یک از طرفین ،هم مکلفند و هم
محق ،هم وظایفی دارند و هم منافعی میبرند.
در برخی تکالیف ،تنها مصلحت و منفعت شخص
مکلّف موردنظر است؛ یعنی حاکم یا ولی ،احکامی را
وضع و مردمــان را به عمل به آنها مکلّف میکند.
این نوع تکالیف ،اگرچه ممکن اســت ظاهری آمرانه
داشته و برای سرپیچی کنندگان از آن ،کیفر سختی
از ســوی تکلیف کننده در نظر گرفته شده باشد ،اما
در واقع ،مصلحــت و منفعت مکلّف را به دنبال دارد
و به طور کلی ،فلســفه وضع آن نفع رســانی به او
بوده است.
بنابراین ،اگر احکام وضع شده در این نوع تکالیف
حکیمانه و از روی عقل و درایت وضع شــده باشــد
بهترین نــوع تکلیف خواهد بود؛ زیرا از هر دو جهت
منافعش نصیب مکلّفان میشــود و هیچ نفعی برای
حاکم لحاظ نشــده اســت .برای مثــال ،پدری که
سرمایه ای را در اختیار فرزندش میگذارد تا به کسب
مجربساختن او ممکن است
و تجارت بپردازد ،برای ّ
احکام سختی را وضع کند و یا برای موفقیت وی در
مقرر نماید .همچنین
امر تجارت ،پاداش و جایزه نیز ّ
عالوه بر پاداش موردنظر ،تصمیم داشــته باشد که
ســرمایه مذکور و منافع آن را بــه فرزندش تملیک
کند و برای خــود هیچ منفعتی در نظر نگیرد .با این
کار پدر ،منافــع همهجانبه وضع احکام نصیب فرزند
میشود ،اگرچه ممکن است فرزند(مکلّف) از فلسفه
کار پدر ناآگاه بوده ،او را بسیار سختگیر بپندارد.
با این توضیح ،باید متذکر شــویم که قیاس وضع
تکالیف از ســوی خداوند با تکالیفــی که پدر برای
رشــد و تر ّقی فرزندش در نظر میگیرد و نیز قیاس
خیرخواهی پروردگار نسبت به بندگانش با خیرخواهی
پدر نســبت به فرزندانش ،بسیار ناقص و نارساست،
اما در جایی که هیچ شبیهی برای پروردگار عالمیان
نمی توان پیــدا کرد برای تقریــب مطلب به ذهن،
چاره ای از ذکر چنین مثالی نیســت .بنابراین ،شاید
بتوان احکام وضع شده از سوی خداوند را که تکالیفی
بر عهده بندگان مفروض ســاخته است ،از این نوع
تکالیف به شمار آورد.
امــا در نتیجه گرایــی که برخاســته از اغراض
شخصی و ســودجوییهای فردی است ،وظیفه ای
بر دیگری وضع میشود که صورت تحمیلی دارد .در
اینجا از خواست و اراده مکلّف کاری ساخته نیست و
او نمی تواند چیزی غیر از آنچه بر وی تکلیف شده
انجام دهــد .در حقیقت ،انجام تکالیف با قهر و غلبه
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از سوی تکلیفکننده بر مکلّف تحمیل شده است.
این نوع رفتار ،که قدرتی برتر بر انســان تحمیل
میکند در واقع ،تکلیف نیســت بلکه تحمیل یا اکراه
و اجبار اســت؛ زیرا جبر باعث میشود که فاعل ،کار
را از روی اختیــار خود انجام ندهد و چون نمی توان
او را مصــدر فعل نامید ،این نــوع تحمیل را نیز باید
تکلیفگذاشــتن مسامحی بدانیم .فلســفه این نوع
احــکام و تکالیف ،اغلب ،رســیدن حاکــم به منافع
بیشتر اســت .به عبارت دیگر ،در این نوع تکلیف،
بنا بر آن نیست که حقوق مکلّفان مراعات شود ،بلکه
حاکم میکوشد بیشتر سود ببرد و کمتر به مکلّفان
منفعت رساند ،و تا آنجا که ممکن است حقوق آنان
را پایمال و از ادای آن خودداری کند .البته اگر حاکم،
بخشی از حقوق آنان را میپردازد بدین منظور است
که مانع خشم و طغیانشان شود و منافع خویش را به
مخاطره نیندازد.
 .7یکــی از آثار مهم اجتماعی در تکلیفمحوری،
رشــد و ارتقای همهجانبه مکلفین است ،همان گونه
که رســیدن به هفت ســالگی و اولین روز ورود به
مدرســه ،به رغم در پی داشــتن مرحله جدیدی از
تکالیف ،روزی مبارک برای فرزندان و والدینشــان
قلمداد میشود و بســیاری از خانوادهها چنین روزی
را جشــن میگیرند ،ورود به سن تکلیف و رسیدن به
مرحله ای که انسان شایســتگی مخاطب پروردگار
عالمیان قــرار گرفتن را پیدا میکند و مســؤولیتی
عظیم را برای دســت یابی به باالترین مراحل کمال
انســانی و ســعادت ابدی خود میپذیرد ،مهم ترین
حادثه در طــول زندگی و شــیرین ترین خاطره در
دوران حیات این دنیایی او خواهد بود.
ایــن روز مبارک همچون وقایع پیشــین مملو از
تکالیف جدید و مســؤولیتهای تازه است ،اما چون
حاکی از شایســتگی انسان بوده و امکان دست یابی
به پیشرفت و تکامل را فراهم میآورد ،بسیار میمون
و ارزنده خواهد بود .از این رو ،همان گونه که تکالیف
آموزگار برای دانش آموز توهین قلمداد نمی شــود،
تکالیف الهی نیز هیچ گاه از ســوی انســان فهیم و
خردمند توهین محســوب نمی گردد؛ بلکه با آغوش
باز آن را میپذیرد و عزم خود را بر انجام آن تکالیف
جزم مینماید.
همچنین اگر جامعه ای را از تعلیم و تعلّم که ظاهر
آن سراسر تکلیف و زحمت است ،محروم کنند هیچ
عقل سلیمی آن را مطلوب نمی شمارد و به بانیان و
مسببان این محرومیت خرده گرفته ،رفع محرومیت
ّ
را خواستار میشوند .آمادگی برای رسیدن به کمال،
اگر چه با رنج و زحمت همراه اســت ،انســان آن را
با رویی خوش پذیرا میشــود .اما آنان که به دنبال
نتیجــه در این دنیا هســتند از زحمات و اعمالی که
برای رســیدن به امیال خویش میکشند در عذاب و
ماللت هســتند و رسیدن به مطامع برای آنان امری
شخصی و محدود در دایره قدرت و ثروت میشود.
نتیجه
تکلیفگرایی الهــی با تکریم انســان و ارتقای
اجتماعی او و همچنین ارتقای عمومی سطح جامعه،
تمــام نیازهای دنیوی و اخــروی مکلّفین خویش را
تامین میکند و اگر چه در برابر نتیجهگرایی به ظاهر
در امور دنیایــی در رتبه پایین تری قرار میگیرد اما
مزیت تکلیف محوری در رســاندن انسان به سعادت
ابدی ،قابلیت مقایسه بین این دو را از بین میبرد.

ثبتی و دادگستری

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه متهم محمدرضا رحمانینژاد فرزند حیدرعلی در پرونده
کالسه  20/940545/20ب از ســوی این دادسرا به اتهام کالهبرداری
و تحصیل مال از طریق نامشــروع موضوع شکایت علی احمدی تحت
تعقیب میباشد و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت
وی میســور نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده  174قانون آیین
دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب سال
 93مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه پس از درج در روزنامه
در شــعبه  20بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شیراز به منظور
پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد.
 /19747م الف
بازپرس شعبه  20دادسرای عمومی و انقالب شیراز
غالمرضا محمدی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به عبدالرســول جعفری فرزند حاصل مجهولالمکان ابالغ
میگردد که اداره منابع ممسنی شکایتی مبنی بر شرکت در تخریب
و تصــرف عدوانی  18422اراضــی ملی بــه دادگاه ارائه که پس از
تحقیقات اولیه و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواســت به این دادگاه
ارجاع که به شماره  910296ک ش  101ثبت این شعبه گردیده و وقت
رسیدگی مورخ  1394/10/22ســاعت  10تعیین گردیده است .لذا به
لحاظ مجهولالمکان بودن متهم مطابق ماده  115قانون آیین دادرسی
کیفری و دستور دادگاه برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار
آگهی تا متهم از تاریخ مزبور در جلســه رسیدگی دادگاه حاضر و از
خود دفاع نماید .در غیر این صورت دادگاه در غیاب وی مبادرت به
رسیدگی و اصدار رأی مینماید.
/19752م الف
مدیر دفتر شعبه  101دادگاه کیفری دو ممسنی
عباس امیری
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقایان  -1عادل حســینزاده اصلــی کاله چاهی فرزند
ایوب  -2جواد افشــاری کالشــمی فرزند مهدی به اتهام مشارکت
در تحصیل مال از طریق نامشــروع به میزان ســیصد و پنجاه میلیون
ریال موضوع شــکایت سید سعید موسوی در پرونده کالسه 840591
شــعبه  18دادیاری از طرف این دادسرا تحت تعقیب میباشد و ابالغ
احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده
بدینوسیله در اجرای ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به
نامبرده ابالغ تا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی در شعبه
 18دادیاری دادســرای عمومی و انقالب شیراز به منظور پاسخگویی
و دفاع از اتهام انتســابی حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ
انتشار این آگهی تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/19758م الف
دادیار شعبه  18دادسرای عمومی و انقالب شیراز
محمدرضا منوچهری

آگهی احضار متهم
نظر به اینکــه زهرا جوانی جاوانی به اتهام تحصیل مال مســروقه از
طرف این دادسرا 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 شعبه
 16دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شیراز به منظور پاسخگویی و
دفاع از اتهام انتسابی در پرونده کالسه  931527حاضر گردد پس از
انقضاء یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی به موجب مواد  217و 218
قانون مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/19750م الف
دادیار شعبه  16دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
دوبحری
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوســیله به علی جهانبانی فرزند علیعباس مجهولالمکان ابالغ
میگردد که جهانزیر رزمجویی و غیره شــکایتی مبنی بر ســرقت
احشــام به دادگاه ارائه که پــس از تحقیقات اولیــه و صدور قرار
مجرمیت و کیفرخواســت به این دادگاه ارجاع که به شماره 920991
ک ش  101ثبت این شعبه گردیده و وقت رسیدگی مورخ 1394/10/19
ساعت  10تعیین گردیده است .لذا به لحاظ مجهولالمکان بودن متهم
مطابق ماده  115قانون آیین دادرسی کیفری و دستور دادگاه برای
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی تا متهم از تاریخ مزبور
در جلسه رســیدگی دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید .در غیر این
صــورت دادگاه در غیاب وی مبادرت به رســیدگی و اصدار رأی
مینماید.
/19753م الف
مدیر دفتر شعبه  101دادگاه کیفری دو ممسنی
عباس امیری
آگهی ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت آتی شــهر هوشمند ایرانیان شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  17182و شناسه ملی 10530293770
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 1394/6/2
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شعبهای از شرکت در شهر کاشان به نشانی کاشان ،چهارراه آیتاله
کاشانی ،پاســاژ ملت ،واحد  2اداری ،کدپستی  8713743111افتتاح
گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات تأسیس شــعبه داخلی انتخاب شده
توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و
در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
/19715م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری شیراز

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به نصیر امیری فرزند خدابخش مجهولالمکان ابالغ میگردد که گودرز امیری فرزند خیراله ساکن ممسنی شکایتی مبنی بر فروش مال
غیر یک قطعه زمین مسکونی به مساحت سیصد و سی مترمربع به دادگاه ارائه که پس از تحقیقات اولیه و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به
این دادگاه ارجاع که به شماره  940544ک ش  101ثبت این شعبه گردیده و وقت رسیدگی مورخ  1394/10/21ساعت  11تعیین گردیده است .لذا به
لحاظ مجهولالمکان بودن متهم مطابق ماده  115قانون آیین دادرســی کیفری و دستور دادگاه برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی تا
متهم از تاریخ مزبور در جلسه رســیدگی دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید .در غیر این صورت دادگاه در غیاب وی مبادرت به رسیدگی و اصدار
رأی مینماید.
/19751م الف
مدیر دفتر شعبه  101دادگاه کیفری دو ممسنی
عباس امیری

آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  931315شعبه  15دادیاری دادسرای ناحیه یک شیراز
فرشید عادلزاده فرزند قمصور به موجب شکایت امیر نباتی به اتهام
سرقت 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 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.
 /19749م الف
دادیار شعبه  15دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
رنجبرزاده
آگهی ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت زرنگار شیراز شــرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  4560و شناسه ملی 10530170924
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ
 1394/6/9تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
الــف)  -1اعضای هیأت مدیره عبارتنــد از محمدرضا فقیهی و غالمرضا
عادلزاده و محمدهادی رســولی و شــهرام فتوت برای مدت  2سال
انتخاب گردیدند.
محمدهادی صادقی به سمت بازرس اصلی و فرزاد ابراهیمی به سمت
بازرس علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
الف -3روزنامه کثیراالنتشــار عصر مردم جهت نشر آگهیهای شرکت
انتخاب شد.
با ثبت ایــن مســتند تصمیمات انتخــاب مدیران ،انتخــاب روزنامه
کثیراالنتشار ،انتخاب بازرس انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان
ثبت قابل دسترس میباشد.
 /19707م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری شیراز

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوســیله به رامین کارنــگ فرزند منوچهــر مجهولالمکان ابالغ
میگردد که کوروش صباحی فرزند ابومحمد شکایتی مبنی بر خیانت
در امانت چهار دستگاه کولر و یک دستگاه کمپرسور چرخدار و غیره
به دادگاه ارائه که پس از تحقیقات اولیــه و صدور قرار مجرمیت و
کیفرخواســت به این دادگاه ارجاع که به شــماره  940290ک ش 101
ثبت این شــعبه گردیده و وقت رسیدگی مورخ  1394/10/23ساعت
 10تعیین گردیده است .لذا به لحاظ مجهولالمکان بودن متهم مطابق
ماده  115قانون آیین دادرسی کیفری و دستور دادگاه برای یک نوبت
در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی تا متهم از تاریخ مزبور در جلسه
رســیدگی دادگاه حاضر و از خود دفاع نمایــد .در غیر این صورت
دادگاه در غیاب وی مبادرت به رسیدگی و اصدار رأی مینماید.
/19754م الف
مدیر دفتر شعبه  101دادگاه کیفری دو ممسنی
عباس امیری

آگهی ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت آتی شهر هوشــمند ایرانیان سهامی خاص به
شماره ثبت  17182و شناسه ملی  10530293770به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/4/17تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی شــیراز به آدرس جدید :بولوار چمران،
ابتدای بولــوار شــاهد ،خیابــان دانشآموز ،پالک  47کدپســتی
 7195835998تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه به شــرح
فوق اصالح گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات تغییر حل (تغییر نشــانی در یک واحد
ثبتی) انتخاب شده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس
میباشد.
/19714م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری شیراز

