ادبی
شنبه  14آذر 1394

رمان را با ولع خوانــدم ،در آن هنگام بنا به
اقتضای ســن تنها جنبه داستانســرایی کتاب
برایم مهم بود و نفس داستان .کتاب سرنوشت
خانواده بوئندیا در طول صدسال بود از شروع و
احداث دهکده ی ماکوندو تا فرجام و اضمحالل
آن .در طول این یکصد سال سر گذشت چندین
نسل از این خانواده و حضورشان در طول رمان
بازگو می شد.
در ســال  ۱۳۵۴برای نخســتین بــار با نام
«گابریل گارســیا مارکز» نویســنده کلمبیایی
آشنا شــدم .در آن روزگار داراب شهر کوچکی
بود و تنها دو دبیرســتان پسرانه داشت .من در
کالس چهارم طبیعی دبیرستان امیرکبیر درس
می خواندم (دبیرســتان دیگر  ۲۵شــهریور نام
داشــت) .از سه ســال قبل از آن داراب دارای
دو کتابخانه شــده بود .یکی کتابخانه «کانون
پرورش فکــری کــودکان و نوجوانان» که در
ســال  ۱۳۵۱افتتاح شــد و دیگــری کتابخانه
عمومــی فرهنــگ و هنر که در ســال ۱۳۵۳
گشــایش یافت .در آن سالها دسترسی اعضای
هر دو کتابخانه به کتاب ها مســتقیم بود .بدین
صورت که قفســه های کتاب در اطراف سالن
مطالعه قرار داشــت و اعضا با مراجعه به قفسه
هــا کتاب ها را تــورق یا انتخــاب می کردند.
کتابخانه کانون در ســالن اجتماعات شهرداری
واقع در ضلع شمال باغ ملی و کتابخانه عمومی
در محــل فعلی  -ابتدای بلــوار مطهری -قرار
داشت .هر دوی آنها سهمی به سزا در گسترش
فرهنگ کتابخوانی داشتند.
روزی در گشــت و گــذار بین قفســه های
کتاب های ادبیات داستانی کتابخانه عمومی به
کتــاب جدیدی به نام«صد ســال تنهایی» اثر
«گابریل گارســیا مارکز» ترجمه بهمن فرزانه
برخوردم .آن را گشــودم و با مطالعه اولین بند
آن احســاس کردم به جهانی دیگر پا گذاشته ام
و مجــذوب جمالت آن شــدم .اولین جمالت
آشــنایی زدایی با هر آن چه بود که تا آن زمان
خوانده بودم« :ســال های سال بعد هنگامی که
سرهنگ آئورلیانو بوئندیا در مقابل سربازانی که
قرار بود او را تیر باران کنند قرار گرفته بود ،بعد
از ظهر دوردســتی را به یــاد آورد که با پدرش
خوزه آرکادیو بوئندیا به کشــف یخ رفته بود .در
آن زمان در ماکوندو بیش از بیســت کلبه نیین
وجود نداشت…».
برای مــن نوجوان که تــا آن زمان هر چه
داســتان و رمان -هر چند اندک -خوانده بودم،
کشــف این کتاب عظمتی مانند« کشــف یخ»
توسط آئورلیانو بوئندیا در محیط گرم و استوایی
آمریکای التین و حوزه دریای کارائیب داشــت.
داســتان ها غالب ًا از دور دست های زمان حال
یعنی گذشته شــروع می شــدند و حداکثر در
زمان حال جریان داشــتند .اما صد سال تنهایی

از آینده می گفــت و از لحظه تیرباران قهرمان
آن که هنوز کودک بود .کنجکاوی شدیدی در
من به وجود آمــده بود .بعد از جمالت اولیه که
از تأسیس دهکده ماکوندو توسط خوزه آرکاریو
بوئندیــا و کودکی آئور لیانو و برادرش می گفت
پرسش ســوزانی در ذهنم به وجود آمد که چه
حوادثــی بر آئــور لیانو خواهد گذشــت که در
مقابــل جوخه اعدام قرار می گیــرد .رمان را با
ولع خواندم ،در آن هنگام بنا به اقتضای ســن
تنها جنبه داستانســرایی کتاب برایم مهم بود و
نفس داستان .کتاب سرنوشــت خانواده بوئندیا
در طول صدسال بود از شروع و احداث دهکده
ی ماکونــدو تا فرجام و اضمحالل آن .در طول
این یکصد سال سر گذشت چندین نسل از این
خانواده و حضورشــان در طول رمان بازگو می
شد.
تأثیــر کتاب آن چنان قاطع و بی چون و چرا
بــود که هنوز هم بعد از چهل ســال از خوانش
اولیه آن نتوانسته ام از ســیطره فضا و حوادث
آن بیــرون بیایــم .در آن هنــگام رخدادهای
کتاب را به تماشا نشستم و زمانی طوالنی را در
کنار شــخصیت های آن زیستم .خوزه آرکادیو،
آرکادیو خوزه ،آرکادیو ،آئور لیانو بوئندیا و هفده
آئور لیانوی دیگر ،ملکیادس ،اورسوال ،رمدیوس،
پیالر ترنرا و ...اســامی متعددی که مرتب تکرار
می شــدند و در طول تاریــخ زندگی خانواده به
مدت یکصد سال(شش نسل) حضور می یافتند.
به هنگام مطالعه کتاب بنا به اقتضای دوران
نوجوانی شناخت من از جهان ،معرفتی احساسی
بــود و در خواندن صد ســال تنهایی تنها رویه
ظاهری حوادث برایم جذابیت داشــت .خواندن
رمانی با شخصیت های متعدد ،احاطه سرنوشت
و به نوعی تقدیر بر زندگی قهرمانان آن ،بر باد
رفتن آرزوهای انســان ها ،در هم ادغام شــدن
واقعیت و تخیل و جادو ذهنیت مرا به آن سوی
جهان واقعی می برد ،دنیایی که مرز واقعیت های
موجود با خیال و آرزو را فرو می ریخت .حوادث
با چنان نثر خیره کننــده و هنرمندانه ای بازگو
می شــد که همه چیز واقعــی و باورکردنی به
نظر می آمد .بعدها با جنبه های دیگر این رمان
بزرگ آشناشــدم .دانستم که این سبک نوشتن
رئالیســم جادویی نام دارد آمیزه ای از درون و
افعال شــخصیت ها و حــوادث واقعی در پیوند
با ماورای فیزیک که همگی در خدمت پیشبرد
داســتان بودند .آغاز داســتان از احداث دهکده
ماکوندو آغاز می شد ،دهکده ای بدوی و بیگانه
با جهــان که انگار در آن همــه چیز در ابتدای
خلقت خود بود .شــرحی از دلیــل و چگونگی
تأســیس ،اهالی اش به آدمیان نخســتین می
مانستند که هیچ اطالعی از محیط پیرامون خود
نداشــتند .ورود کولی ها بــه آن و ملیکادس به
عنوان تجسمی از عقل انسانی و تمدن ،مدخلی
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( به مناسبت درگذشت گابریل گارسیا مارکز)

ابوالحسن صادقیان

جهت ورود به دنیای جدید را در دســترس آنان
می گذاشت .ملیکادس در هر سفر سالیانه خود
وسیله ای جدید را به ماکوندو می آورد .اشیائی
مثــل آهن ربا ،ذره بین و دندان مصنوعی .همه
اینها اهالی ماکونــدو به خصوص خوزه آرکادیو
به عنوان رئیس آنان را در جذبه ای باورنکردنی
و حیرت انگیزفــرو می برد .کودک درون خوزه
آرکادیو خرسند و سرشــار از شادمانی ناشی از
کشف وسیله ای که برای او حکم اسباب بازی
جدیدی داشت پا به جهان مدرن و قرن بیستم
می گذاشت و با کمک این وسایل می خواست
ناشناخته ها را بشناسد.
در طول داســتان سنتها ،افســانه ها ،جادوها
و خرافات مردم آمریــکای التین و حوزه دریای
کارائیــب در هــم تنیــده با وقایــع معرفی می
شــدند و به ماورایی شــدن فضا مــی افزودند،
حوادثی مثل چهارســال بارندگی مداوم ،طاعون
بی خوابی فراگیر که برای سالها بر ماکوندو سایه
می افکند وصعــود رمدیوس به آســمان ،چنان
فضای فراواقعــی و جادویی را به وجود می آورد
که سرنوشت شــخصیت ها را تحت الشعاع قرار
می داد .تقابل ســیطره تقدیر و اراده انســانی بر
زندگی و سرانجام چیرگی سرنوشت بر آرزوها و
خواست انسانها و آنچه از برخورد این دومقوله رخ
می داد جوهره ی داستان صدسال تنهایی بود.
دو کتاب بعدی که بعد از صدسال تنهایی از
مارکز خواندم یکی «کسی به سرهنگ نامه ای
نمی نویسد» که قبل از صدسال تنهایی نوشته
شــده بود و دیگری با نام طوالنی «داســتان
غم انگیز و باورنکردنی ارندیرای ساده دل و مادر
بزرگ ســنگ دلش» در واقع ســفر و مهاجرت
شــخصیت هایی بودند از داســتانی به داستان

دیگــر .در کتــاب اول انتظار بیهــوده یکی از
سرهنگان آئورلیانو بوئندیا روایت می شد که بعد
از تسلیم و مذاکره ی آئور لیانو با دولت مرکزی
قرار بود به افرادش حقوق بازنشستگی بپردازند
و ســرهنگ در انتظار نامه ای مبنی بر پرداخت
این حقــوق .کتاب دوم نیز بــه همین صورت
انتقال ارندیرا و مادر بزرگش از کتاب صدســال
تنهایی به کتاب جدید بود .روایت سپری شدن
روزگار سرشار از رنج دخترکی به نام ارندیرا که
به دلیل اتفاقی ناخواســته لطمه ای مالی را به
مادربزرگش می زد .و از آن به بعد مادربزرگ با
بهره کشی بیرحمانه از او می کوشید غرامت آن
حادثه را دریافت کند.
ســال ها بعد دانستم این شیوه از نوشتن که
داســتانی درباره ی داستان دیگر است نوعی از
فراداستان(متافیکشــن) نام دارد که داستانهایی
درونه ای به شــمار می آیند .در این شــیوه از
روایت ،داستانی که خودش جزئی از متن کتاب
دیگری است استقالل می یابد و شخصیت هایش
در داســتانی جدید حضور می یابند و به زندگی
ادامــه می دهند .روایت هایی از این دســت را
«فرا داستانهای الهامی» نیز می شود نامید زیرا
نویسنده داستانش را با الهام از کتابی دیگر و با
شخصیت هایی مشترک می آفرید.
این دو کتــاب به همراه کتــاب های دیگر
«مارکــز» هیچ کــدام نتوانســتند تأثیر رمان
صدســال تنهایی را بر ذهنیت من تکرار کنند.
رمانهایی مثل«پاییز پدرساالر» (خزان خودکامه)
کــه شــرحی کاریکاتــوروار از دیکتاتورهای
آمریــکای التیــن و از جمله ژنــرل فرانکو(در
اســپانیا) ،ســوموزا(در نیکاراگوئه) ،و باتیستا(در
کوبا) بود و نگاه سرشــار از طنز به مقوله قدرت

و جاذبه هــا و تأثیرات آن بــر زندگی اجتماعی
داشــت .و یا رمان «گــزارش یک قتل از پیش
اعالم شده» که علی رغم ارزش های ادبی نمی
توانستند حتی به حیطه صدسال تنهایی نزدیک
شوند .تنها «عشق سال های وبا» با ترجمه ای
نه چندان دلچسب و «خاطره ی دلبرکان غمگین
من» بخشی از تأثیرات جهان لطیف و جادویی
گابریل گارسیا مارکز را در ذهن می نشاندند.
در کتاب اول شــعله ور شــدن عشق دوران
نوجوانی و پایداری آن به مدت بیش از نیم قرن
و ســرانجام به بار نشستن این عشق در همان
فضای آشنای صدســال تنهایی روایت می شد
و در کتاب بعد معنا یافتن زندگی پیرمرد هشتاد
و چندســاله از طریق ورود به حیطه عشــق و
نجات یافتن از تنهایی هولناک درون .در ابتدای
دهه  ۱۳۷۰بعد از حدود  ۱۶سال دوباره صدسال
تنهایی را خواندم.
در این زمان به دلیل تحول شــناخت حسی
ســالهای قبل و تبدیل آن به شناختی ادراکی از
جهان -که ویژگی آن سن و سال بود -توانستم
به برخی از الیه های زیرین و جنبه های درونی
رمان اشــراف یافته و با شــناخت واقعیت های
جوامــع آمریکای التین به عنوان بســتر اصلی
داســتانهای مارکــز ،کیفیت زندگــی مردم آن
کشــورها ،باورها ،اعتقادات ،افســانه ها و نوع
معیشــت ،جغرافیای بارور این بستر را دریابم و
دانستم هر گاه از دیدگاهی انسانی به آن جهان
خاص نگاه کنم ،نتیجه همان نگاهی خواهد شد
که مارکز عرضه می کند.
برای کسانی مانند من که همواره ادبیات تکیه
گاه و پناهگاهشــان است و باعث می شود برای
ســاعاتی طوالنی از شبانه روز در حاشیه زندگی
روز مــره در کنار قهرمانان و شــخصیت های
رمان ها و داســتان ها زندگی کنند ،صدســال
تنهایــی این گونه بــود .دنیــای ادبیات باعث
می شــد كه هر آن چه در زندگی واقعی امکان
تجربه اش را نداشتم از خالل روایت نویسندگان
آنها بیاموزم.
آموختم زندگی را از دو راه می توان شناخت و
حقیقت آن را دریافت .یکی از طریق تجربه های
مستقیم و عینی که می توان همه چیز را تجربه
کــرد و از این طریق خوب و بد را شــناخت و
پدیده ها و اعمال را ارزش گذاری کرد که امری
ناممکن اســت زیرا عمر آدمی کوتاه و ناکافی
است و کسی نمی تواند همه چیز را تجربه کند و
از این طریق به کلیت حقیقت زندگی دست پیدا
کنــد .راه دوم کتابخوانی و به خصوص مطالعه
رمان و داســتان است .در این رابطه این امکان
وجود دارد که بتوان از طریق خوانش آنها ،افعال
و اعمال و شخصیت های داستانی را مشاهده و
از آنها آموخت و تجربه های بشری را شناخت.
ادبیــات آفرینــش جهانی مــوازی در کنار
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دنیای واقعی اســت و از این راه میســر اســت
که به درون اندیشــه های نویســندگان آنها و
به خصوص نویسندگان بزرگ و خالق راه پیدا
کرد و زندگی را شناخت .تلفیقی از این دوطریقه
راهگشاست«.صدســال تنهایــی» اینگونه بود
ورود به عوالم درونی شــخصیت هایش نقشی
دیگر از زندگی را به من نمایاند .جهانی لطیف
و زیبا که در آن تنها مقوله ی راهگشــا عشــق
است چنانکه در این رمان یگانه عنصر به پیش
برنده همین مفهوم است .مفهومی که در دیگر
کتابهای مارکز نیز تکرار می شود.
با گذر از ســال های جوانی و سپری کردن
شــیب های تند و مالیم زندگــی ،ادراک من
از جهــان تدریج ًا تبدیل به تعقل شــد .در این
سال ها نیز صدسال تنهایی بخشی از درون من
بود و کششی ناشی از هیجان و عالقه من را به
خواندن سه باره ی آن کشاند .اواخر دهۀ ۱۳۸۰
مجــدداً آن را خواندم .در واقع شــاید کتابهای
اندکی باشند که خواننده میل به چندبار خواندن
آن داشته باشــد و صدسال تنهایی یکی از آنها
بود .از درخشــان ترین کتابهایی که در سراسر
عمرم خوانده ام.
در ســال های اخیر به همــت انجمن ادبی
شهرزاد برخی داستان های کوتاه مارکز از جمله
« زیباترین غریق جهان» در جلسات هفتگی آن
خوانده شد .داستانی زیبا و تأثیرگذار که گرایش
به زیبایی را در درون بارور می کرد.
اکنون که بعد از سپری شدن حدود  ۴۰سال
از آشــنایی با جهان جادویی «گابریل گارســیا
مارکز» به گذشــته می نگرم می بینم به عنوان
ناظری عالقمند در طی این مدت همیشــه در
کنــار قهرمانان او زندگی کــرده ام .میزان این
تأثیر آن چنان اســت که دهکــده ی متروک
شکاری ها واقع در سلمه زار حاشیه شرقی شهر
داراب را که روزگاری محمد حکمت به طعنه و
طنز آن را ماکوندو نامیده بود ،هم چنان ماکوندو
می پندارم و شــخصیت های کتاب صدســال
تنهایی را در حال گشت و گذار در آن.
در تصور خــود بهمن فرزانــه مترجم فقید
صدسال تنهایی را ملیکادس می بینم و گابریل
گارســیا مارکز را خوزه آرکاریو بوئندیا که مانند
ایــن دو در فاصله کوتاهــی از یکدیگر مردند.
هرچند همه آنان در باور من و همه آن کســانی
که صدسال تنهایی را خوانده اند جاودانه اند.
صــدای مارکز به عنوان یــک صدا از هفت
صــدای آمریکای التیــن در کنــار اکتاویوپاز،
پابلــو نرودا ،گی یــر موکابــررا اینفاننه ،خولیو
کورتاسار ،خورخه لوئیس بورخس و میگل آنجل
آســتوریاس بر پهنه ادبیــات و فرهنگ جهانی
همواره طنین انداز خواهد بود.
به امید انتشار آخرین رمان او به نام «آگوست
می بینمت» و ترجمه اش به زبان فارسی.

ثبتی و دادگستری
آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  7سیار شعبه  15دادیاری دادسرای ناحیه یک شیراز عباس زارعی به موجب شکایت حسین سلکی فرزند مهدی به اتهام سرقت
تحــت تعقیب قرار دارد با توجه بــه معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترســی به او طبق ماده  174قانون آیین
دادرســی 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.
 /22629م الف
دادیار شعبه  15دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
رنجبرزاده
آگهی حصر وراثت
مرضیه ثابت عقیده فرزند رســول دارای شناسنامه شماره  1690شیراز
به شــرح دادخواســت به کالســه  94/847ح ش مرکزی از این شورا
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
مرحومه فاطمه بحرینی فرزند موسی به شناسنامه شماره  7727فسا
در تاریخ  94/7/18فوت گردیده و وراث حینالفوت آن مرحومه منحصر
است به:
 -1مرضیه ثابت عقیده فرزند رســول به شناسنامه شماره  1690شیراز
(دختر متوفیه)
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت
آگهی مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفیه نزد
او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد.
 /778م الف
شورای حل اختالف حوزه مرکزی فسا
امور حصر وراثت
خرم احسانی
آگهی حصر وراثت
محمد مرادی دارای شناســنامه شماره  145متولد  1333/7/10به شرح
دادخواست به کالســه  12/94/209ج از این دادگاه درخواست گواهی
حصــر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان غالم مرادی به
شماره شناســنامه  14در تاریخ  91/4/12در اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر
 -2حسن مرادی به شماره شناسنامه  268صادره از حوزه داراب فرزند
متوفی
 -3رمضان مرادی به شــماره شناسنامه  1صادره از حوزه داراب فرزند
متوفی
 -4حسین مرادی به شماره شناسنامه  173صادره از حوزه داراب فرزند
متوفی
 -5کبری مرادی به شماره شناسنامه  146صادره از حوزه داراب فرزند
متوفی
 -6مریم مرادی به شماره شناسنامه  204صادره از حوزه داراب فرزند
متوفی
 -7گوهر کشتکار به شماره شناسنامه  13صادره از حوزه داراب همسر
متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /501م الف
شورای حل اختالف شعبه فورگ داراب

آگهی حصر وراثت
محمدجواد تدین به شماره شناســنامه  197به استناد شهادتنامه و
گواهی فوت و فتوکپی شناســنامه ورثه درخواستی تقدیم این شورا
نموده چنین اشعار داشته اســت که شادروان احمد تدین به شماره
شناســنامه  12ســرانجام در تاریخ  94/8/18در اقامتگاه دایمی خود
درگذشته وراث حینالفوت وی عبارتند از:
 -1محمدجواد تدین گلبرنجی فرزند احمد متولد  1367به شــماره
شناسنامه  192صادره از خفر فرزند متوفی
 -2علی تدین گلبرنجی فرزند احمد متولد  1368به شماره شناسنامه
 2460030991صادره از خفر فرزند متوفی
 -3حســن تدین گلبرنجی فرزنــد احمد متولد  1373به شــماره
شناسنامه  6550024439صادره از خفر فرزند متوفی
 -4لیال تدین گلبرنجی فرزند احمد متولد  1359به شماره شناسنامه
 21صادره از خفر فرزند متوفی
 -5امیرمختــار تدین گلبرنجی فرزند احمد متولد  1307به شــماره
شناسنامه  152صادره از خفر پدر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی
مینماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی
صادر خواهد شد.
 /22645م الف
قاضی شورای حل اختالف مرکزی خفر
ابوذر اسدی
آگهی حصر وراثت
اســمعیل خالقی فرزند محمد به شــرح دادخواســتی که به کالسه
 16/346/94این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار
وراثت نموده و اعالم داشــته که شــادروان مرحومه فاطمه هوشیار
فرزند غالم به شماره شناسنامه  80صادره از داراب در تاریخ 94/2/1
در اقامتگاه دائمی خود در داراب فوت نموده و وراث حینالفوت وی
عبارتند از:
 -1متقاضی فوقالذکر با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفیه
 -2ببراز خالقی به شماره شناسنامه  20فرزند متوفیه
 -3نوازاله خالقی به شماره شناسنامه  1547فرزند متوفیه
 -4حیدر خالقی به شماره شناسنامه  1108فرزند متوفیه
 -5حسن خالقی به شماره شناسنامه  7فرزند متوفیه
 -6علی خالقی به شماره شناسنامه  18فرزند متوفیه
 -7زهرا خالقی به شماره شناسنامه  1326فرزند متوفیه و الغیر
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک
نوبــت آگهی مینماید تا هر کس اعتراضــی دارد و یا وصیتنامهای از
متوفیه نزد او میباشــد از تاریخ انتشــار آگهی ظرف یک ماه به این
شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 /502م الف
شورای حل اختالف جنت شهر

آگهی احضار متهم از طریق دادسرا
نظر به اینکه متهمین  -1حمید الک فرزند مختار  -2حبیب الک فرزند مختار  -3فرزاد شهریاری فرزند زمان به اتهام حمل و نگهداری مالکیت مواد
مخدر به میزان (یک تن و ســیصد و پنجاه کیلوگرم تریاک) از طرف این دادســرا تحت تعقیب میباشند و ابالغ اوراق احضاریه به واسطه نامعلوم
بودن محل اقامت متهمین میسور نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده  115قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب
به نامبردگان ابالغ تا در شــعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان داراب به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردند و
در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی اقدام قانونی معمول و به موجب مواد  217و  218قانون فوقاالشعار تصمیم غیابی
اتخاذ میگردد.
/22641م الف
بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب داراب
جابر نظافت
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوســیله به فرهاد اژدرپور فرزند علیزمان مجهولالمکان ابالغ
میگردد که اداره منابع طبیعی شکایتی مبنی بر تصرف عدوانی 2410
مترمربــع از اراضی ملی به دادگاه ارائه که پــس از تحقیقات اولیه و
صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به این دادگاه ارجاع که به شماره
 940802ک ش  101ثبت این شــعبه گردیده و وقت رسیدگی مورخ
 94/10/27ســاعت  10تعیین گردیده است لذا به لحاظ مجهولالمکان
بودن متهم مطابق ماده  115قانون آیین دادرســی کیفری و دســتور
دادگاه برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی تا متهم از
تاریخ مزبور در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید در
غیر این صورت دادگاه در غیاب آنها مبادرت به رســیدگی و اصدار
رأی مینماید.
 /22640م الف
مدیر دفتر شعبه  101دادگاه کیفری دو ممسنی
عباس امیری
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  139460311005000521هیــأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه
بالمعارض متقاضی عبدالحســین معینی فرزند قاســم به شــماره
شناســنامه  434صادره از نیریز در یکباب خانه به مساحت 114/77
مترمربع پالک  5فرعی از  3408اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 1فرعی از  3408اصلی واقــع در نیریز بخش  22فارس خریداری از
مالک رسمی حسام خرمدل محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشــخاص 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 ،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 اول94/9/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/29 :
/21840م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوســیله به  -1مصطفی حســینپور فرزند خداکرم  -2سید مهدی
صالحی فرزنــد محمدعلی مجهولالمکان ابالغ میگــردد که اداره کل
گمرک اســتان فارس شکایتی مبنی بر جعل و اســتفاده از سند مجعول
بــه دادگاه ارائه که پــس از تحقیقات اولیه و صــدور قرار مجرمیت و
کیفرخواست به این دادگاه ارجاع که به شماره  940282ک ش  101ثبت
این شــعبه گردیده و وقت رســیدگی مورخ  94/10/23ساعت  11تعیین
گردیده است لذا به لحاظ مجهولالمکان بودن متهمان مطابق ماده 115
قانون آیین دادرســی کیفری و دستور دادگاه برای یک نوبت در یکی از
جراید کثیراالنتشــار آگهی تا متهمان از تاریخ مزبور در جلسه رسیدگی
دادگاه حاضر و از خود دفاع نمایند در غیر این صورت دادگاه در غیاب
آنها مبادرت به رسیدگی و اصدار رأی مینماید.
 /22639م الف
مدیر دفتر شعبه  101دادگاه کیفری دو ممسنی
عباس امیری
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  139460311005001826هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریــز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
محمدعلی منفرد فرزند فتحعلی به شماره شناسنامه  15371صادره از
نیریز در یکباب مغازه به مســاحت  23/29مترمربع پالک  32فرعی از
 2597اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2597اصلی قطعه  4واقع در
نیریز بخش  22فارس خریداری از مالکین رسمی وراث محمد خردمند
به نامهای احمد و خلیل و پوراندخت و فرحدخت همگی خردمند محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته 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 ،دادخواست خود را
به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/9/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/29 :
/21839م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

