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خـوانی از خنده بیـاراستهام نـوش کنید
ساعتی هر چه به جز خنده فراموش
کنید
خــوان خنــده را دکتــر عبدالرحیم ثابت
برایمان گســترده است ،و این فرصتی است
مغتنم که پای این ســفره با فراغ بال بنشینیم
و همراه با خیل عظیم شــیرازیهای دل به
نشاط ،از ته دل بخندیم و غم و اندوه را برای
ساعتی هم که شده از دل برانیم.
خندیدن از جمله نیازهای من و شماست.
پیشینیان ما به این نیاز توجه داشته و طنازان
را ارجمند میشمردند .در دوستیها کسانی
در اولویت بودند که به شکلی اهل بگو بخند
بودند.
بــا نگاهی اجمالــی به فرهنــگ مردم و
جلوههای گوناگون آن ،میتوان این شــادی
و سرور را دید.
خندیدن نوعی خودسازی است .انگیزهای
است که ســبب میشــود وجودت را سرپا
نگهــداری و زیبایــی و شــیرینی زندگی را
شایستهتر دریابی.
خوان خنده دومین کتابی است در زمینه
فرهنگ مردم فارس که از این پژوهشــگر
جوان منتشــر میشــود .کتاب اول ایشــان
«خوشا تفرج شــیراز» بود ،که در نوع خود
در ارتباط با فرهنگ مردم شیراز حرفهای
قابل توجهی برای گفتن داشت.
اگر مایل باشــید از فرهنگ مردم شیراز
بیشــتر بدانید ،صاحب این قلــم که بیش از
پنجاه ســال بر ســر خوان فرهنــگ عامیانه
نشســته توصیــه میکند حتم ًا ایــن کتاب را
بخوانید.
خوان خنده فرهنگی از تعبیرها ،عبارتهای
طنزآمیز متداول در لهجه شــیرازی را در
دل خــود نهفتــه دارد .این فرهنگنویســی
میتواند گستردهتر از اینها باشد .قسمتی از
این فرهنگ را میتــوان «بازی با کلمات» به
حساب آورد.
و میبینیــم که مردم کوچــه و بازار در
شوخطبعیها چگونه از «بازی با کلمات» برای
بیان مقصودشان استفاده می کنند.
کتاب با «سخن نخســت» آغاز میگردد.
کوتاه مطلبــی در دو صفحه بــه قلم دکتر
منصور طبیعــی مدیر بنیاد فارسشناســی
و دکتر کاووس ایازپــور معاون پژوهش و
فناوری دانشــگاه آزاد اســامی واحد جهرم
که انگیزه چاپ این کتاب مفید را نوشــتهاند.
سپس میرسیم به «با یاد پدرم» که نویسنده
از پدرش مینویســد« :تا بخواهی شوخ بود
و حاضر جواب ،بدیههپرداز و لطیفهســاز ،با
ذهنی چابک در صید خاطرههای طنزآمیز و
خلق موقعیتهای خنده خیز...
آنگاه میرسیم به مقدمهای که پژوهشگر
ارجمنــد بر کتاب نوشــته .مقدمه خواندنی
اســت .مطلبی زبــاندار و بازگوکننده یک
سلسله حقایق طنزآمیز از مردم شیراز.
در مقابل کســانی که این مردم سادهدل
را قبول ندارند شــخصیتهایی هم هستند
که گفتــار و کردار مــردم عامــی را مهم
میشمارند.
«ابن خشاب» از جمله ایشان است ،حکایتش
را با هم میخوانیم:
با ابن خشاب
دانشطلبان هر بار که با شــوق و شتاب
خود را به مدرســه میرساندند استاد را بر
مســند نمییافتند ،چه چاره جز تن دادن به
انتظاری تابسوز و شوقآمیز؟
استاد کسی نبود جز «ابن خشاب بغدادی»
در گذشته به ســال  567هجری .او در نحو
از سرآمدان روزگار خویش بود .تفسیر نیک
میدانست ،لغت و منطق و فلسفه و حساب و
هندسه نیز هم .و کتابهای بسیاری نگاشته
بود.
ســخنان وی را دانشطلبــان به شــوق
مینوشیدند .در بزم درس و بحث او ذوق
میبالید ،اندیشــه میشــکفت و جان جوان
میشد.
آوازه بلنــد دانــش او بود کــه این خیل
مشتاق و منتظر را از ســرزمینهای دور و
نزدیک به اینجا کشانده بود.
لختــی که میگذشــت چشــم منتظران
میدید که در کرانهی میدان شــهر اســتاد

خود را از میان انبوه مردم بیرون میکشد.
و دمی بعد او بود که خرم و خندان به سوی
مدرســه میخرامید ،دیگر همه میدانستند
که اســتاد بیهمــال ،ابن خشــاب بغدادی
بیشــترینه روزهــا مدتی در جمــع مردم
عــادی و عامی به تماشــای هنگامهگیران و
شــعبدهبازان و معرکهداران میایستد و به
نقل نقــاالن و قصهی قصهپــردازان گوش
میســپارد .این البته از نظر شاگردان برای
چون او مــردی منافی بزرگی بود و موجب
خواری و شکستگی نام.
روزی ســرانجام یکی از ایشان تاب نیاورد
و زبان به شــکوه گشــود .که «کاش اوستاد
بزرگ اجر خود ضایــع نمیکردند و جانب
حرمت و حشــمت خویش نگاه میداشــتند.
آخر از چه ســبب پارههایی از وقت ارجمند
خود را در میان مردمانی جاهل به شــنیدن
یاوههای نقاالن و معرکهداران تباه میکنید؟
از مشــتی مردمان عامــی و دونپایه و
قصهسرایان بیمایه چه خیزد؟
این ســخن خود گفت و بر جای نشست.
برخی از همدرســان هم به تأیید ســخنان
شــکوهآمیز یــار بیپــروای خویش ســر
جنباندنــد .امــا پاســخ کوتاه اســتاد به این
ایراد ،خــود درســی بلند و بدیــع بود در
بالغتآموزی و سخنپردازی.
استاد پاســخ داد« :اگر بدانید ،اگر بدانید
کــه در میان یاوههای ایشــان گاه چه معانی
ناب و نو و ناشنیدهای میدرخشد! این تازگی
ندارد و دیری اســت که من از سخنان این
جاهالن بهرهها میبرم .کاش میدانســتید،
کاش میدانســتید نکتههایی که از زبان این
نقــاالن و قصهگویان میشــنوم گاه آنچنان
درخشان ،است که به راستی خود از آفرینش
همانند آن ناتوانم[ .ر.ک .المثل السائر ،القسم
االول ص  104و ]105
ابن خشاب بغدادی با سرانگشت فرزانگی
به سوی میدان شهر و ازدحام هنگامهجویان
و نقاالن و قصهگویان اشــاره کــرده بود تا
حاضــران در مجلس درس او هــم چندان
خــود را گرفتــار کتابهای قطــور بالغت
نکنند .چندی کتاب خواندند ،یک چند نیز در
بالغت زیبا و پررمز و راز زبان عامه به تأمل
بنگرند تا در آن جلوهزار نغز زیبایی و ذوق،
نکتههای ناب و ناشــنوده کشف کنند «ص 9
و  10کتاب».
***
فرهنگ خــوان خنده به صــورت الفبایی
تنظیم شــده ،دو نکته از آغــاز و پایان کتاب
را میخوانید:
آ -مخفف «آقا» است که به احترام بر سر
نام مردان میآورند «آتقی»« -آمحمد» اما
گاه هنگام خاطره گویی این حرف را بر ســر
نام چیزی بیجان میآورند و با جانبخشــی
بــه آن ،به ســخن خود ر نگــی از مطایبه و
شــوخی میزنند« :توی ســوز سرما سماور
سوراخ را برداشــتم و پای پیاده بردم برای
تعمیــر ،چقدر هم که ســنگین بود! وقتی که
نفسزنان رسیدم به بازار ،دیدم بازار تعطیل
شده ،هیچی دردسرت ندم ،دوباره آسماور
را بغل کردم و برگشتم خونه»
آن چه تعبیر «آســماور» را مطایبهآمیز
کرده صناعت «تشــخیص» است .در اینجا به
کمک تشــخیص به ســماور صورتی انسانی
دادهایم .ذهن ما از مقایســه سماور با انسان
شگفتزده میشود و این قیاس ممکن است
در ما خنده برانگیزاند «ص  23کتاب»
***
یه نون بخور سیر بشــی! «یک نان بخور
سیر بشوی! پاسخی طنزآمیز به جمله دعایی
«پیر بشــی» که در دعاها متداول اســت و
گوینــده ضمن آن بــرای مخاطب آرزوی
عمر تمام و کامل میکند.
حافظ نیز این دعا را به کار برده است.
پیران سخن زه تجربه گویند گفتمت
هان ای پسر که پیر شوی پند گوش کن
[دیوان حافظ ص ]311
گذری اجمالی به کتاب خوان خنده
بــذار رو کاکاش بگــذار روی برادرش-
میذاره پهلو کاکاش -ص  80کتاب  -هستند
کســانی که جرأت خرج کردن پولشــان را
ندارند و یا پولشــان از گلوی خودشان پایین
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خوان خنده «فرهنگ تعبیرها و عبارتهای
طنزآمیز متداول در لهجه شیراز»

نوشته و پژوهش :دکتر عبدالرحیم ثابت -چاپ اول 1393
ناشر :بنیاد فارسشناسی -دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم
ابوالقاسم فقیری

نمیرود .به این دســته از مردم میگویند:
بیذار رو کاکاش! در حقیقت به او میگویند:
مثل همیشــه برو پولت را گوشهای پنهانش
کن!
اگر ترشــی نخوری یک چیزی میشــی
«میشوی» ص  50کتاب
کســی که از چیزی ترســیده باشد به او
ترشی نمیدهند میگویند اعراض میکند.
هول میکند.
یادش بخیر کنار مسجد وکیل یک جگرک
بود ،که کباب کنجه خوبی هم داشــت ،وقتی
غذایت را میخوردی و برای حســاب کردن
نزد حاجی میرفتی اول با شوخی میپرسید:
ترشی نخوردی؟
هدف از این پرسش این بود که اگر همراه
غذا ترشــی خورده باشــی پولش را حساب
کند ،و دیگر آنکه اگر قیمت باالست اعراض
نکنی! به کســی هم که توانایی رســیدن به
مقامی را نداشته باشد ،به شوخی میگویند:
اگر ترشی نخوری یک چیزی میشی! در واقع
به او میگویند :چیزی نمیشوی!
بری مســجد بردی -الهی برنگردی! ص
 84کتاب
نفرین گونهای است که نه از سر خشم و
نفرت ،بل به قصد مزاج و مطایبه با مخاطب
گفته میشود.
مســجد بردی یا قصردشــت نام محلی
است در شمال غربی شیراز .این محل پیش
از این قصبهای بود که حدود شش کیلومتر
با شهر فاصله داشت ،اکنون با گسترش شهر
به صــورت پارهای از پیکره شــهر درآمده
است .مسجد بردی به خطر باغهای برومند
و کهنسال و کوچهباغهای مصفا و خاطرنواز
و نهرهــای خروشــان در نــزد اهل ذوق و
زندگی ،آوازهای ایرانگیر داشــت .امروزه
بازمانده این باغهای سرســبز به علتهای
گوناگون در آستانه نابودی است.
به مطلب آقای ثابــت این نکات را اضافه
میکنم:
برد  BARDبه گویش لری یعنی ســنگ،
مســجدی در ایــن محل بوده کــه تمام ًا از
سنگ میباشــد .به همین خاطر این منطقه

را مســجد بردی میگفتند .این محل سابق
بر این یکــی از تفرجگاههای شــیراز بود .و
مردم شیراز از باغهای سرسبز و طربانگیز
مســجد بردی خاطرهها دارنــد و روزهای
جمعه و تعطیل دسته ،دسته مردم به این باغ
میآمدند.
عزیزم باغ بودم جای تو خالی
به دل مشتاق بودم جای تو خالی
عزیزون همه در باغ بودند
عزیزم تو نبودی جای تو خالی
میوههای این باغ در نوع خود بینظیر بود.
به ویژه سیب گالب مســجد بردی .درباره
این سیب طوافان شیرازی میگویند :آب از
پی گل خورده سیب گالبی!
و یا:
حمام رفته خضاب کرده سیب گالبی!
این جمله را هم در شیراز شنیدهام« :مث
مریض مســجد بردی میمونه!» یعنی طرف
بسیار الغر و نحیف است.
باغهای مســجد بردی در یک کالم دارد
نابود میشــود به طوری که صاحبان باغ نام
این باغ را این روزها «داغ» گذاشتهاند.
پُر َک ِ
ــس بی َکس ص  101کتاب «به طنزی
تلــخ مراد آن کســی اســت که با داشــتن
طایفه و تبــاری گســترده ،در روز نیاز تنها
و از مســاعدت و همدســتی کسان خویش
بیبهره ماند .این عنوان بدین شکل هم سر
زبانهاستَ « :کسدار بی َکس!»
تاپــو  TAPUص  107کتــاب تصرفــی
هجوآمیز و موهن در کلمــه عامو یا عمو.
به کســی که خیلی چاق باشد هم میگویند:
مث تاپو میمونه! زندهیاد علینقی بهروزی
در کتــب «واژههــا و مثلهای شــیرازی و
کازرونی» درباره تاپو جنین مینویسند!
 ظرف بزرگی ســت خمره مانند که ازِگل یا گچ ســازند و برای حفظ غالت ،برنج و
خرما به کار میرود .به آدم بدقواره و خیلی
چاق از راه تشبیه میگویند :مانند «تاپو»
غرا گفته است:
آب حوضش را برای قوت سال خویشتن
مرد عاقل همچو گندم توی تاپو می َکند
و سرود گفته است:

خواب دیده است حضرت یابو
که سرش خورده بر سر تاپو
دومادم و دومادم ،باقله میچید میدادم
ص  176کتاب
در ایــن عبارت مطایبهآمیــز که از زبان
مادرزن نقل میشود ،از روابط خوب داماد
و مادرزن سخن رفته است.
این عبارت بدین شکل هم سر زبانهاست
و همانطور که رابطه مادرشوهر و عروس
بیشتر شکرآب است رابطه داماد و مادرزن
هم چنین سرنوشتی دارد.
دومادم ،دومادوم /باقله میچید میدادم
دوماد نبود بال بود /سنگ در خال بود
گاله -تحریف کلمه خاله به قصد تحقیر و
طعن ص  261کتاب
دهن خیلی گشاد را گاله میگویند .گالهات
را ببند «حرف نزن» علینقی بهروزی درباره
گاله مینویسد:
گالــه «بــه کســر الم» ظرفی اســت از
جنس پشــم که بر روی چهارپایــان اندازند
و بــرای حمــل و نقــل اجنــاس و نخالــه
بــه کار مــیرود و دهنــه آن رو بــه باال
باز میشــود .و هر دو لنگه بــه هم متصل
است.
***
چای
شــیرازیها چای را پررنگ دوست دارند
و از چــای رنگ پریده بیزارند .چای خوب از
نظر شیرازیها باید چنین باشد:
لبریز ،لبسوز ،لبدوز و پاشویهدار
لبریز :چای باید از اســتکان داخل نعلبکی
بریزد.
لبسوز :چای باید داغ باشد.
لــبدوز :چای بایــد دبش باشــد ،یعنی
دهن را به هم بکشــد .در تهران بدان گس
میگویند.
***
شــیرازیها میگویند :چای دو تا ،فحش
هم دو تا.
آب از کوچکتر ،چای از بزرگتر.
***
شــیرازیها کمتــر چــای میخورنــد و
میگویند هر کس شبها چای زیاد بخورد،
خوابش نمیبرد.
در ارتباط با کودکان هم میگویند :شــب
چای نخورید وگرنــه در رختخوابتان باران
میآید.
***
چای کوپنی= چای نامرغوب
***
آقای عبدالرحیــم ثابت در «خوان خنده»
مطالب را درباره چای آورده که آنها را هم
میخوانید:
آجان دیده ،آجــان روش تارانده ،آجان
روش دویده .ص  27کتاب
نوشیدن چای وقتی دلپذیر است که خوب
دم کشــیده و به رنگ سرخ درآمده باشد.
وقتــی که چای دم نکشــیده و زرد و پریده
رنگ باشد میگویند« :آجان روش تارانده»
یعنــی انگار آجان به چای حمله کرده اســت
و او را ترســانده و به این ســبب رنگ چای
پریده!
پردازنــدگان شــوخطبع ایــن عبــارت
طنزآمیز را برای بیــان مقصود خود از دو
صناعت اغراق و تشــخیص ســود جستهاند.
طبق این بیــان حضور آجان آنچنان هولناک
است و ترس از وی چنان گسترده و دامنگیر،
که حتی چای هم نمیتواند از دایره گسترده
این تــرس فراگیر بیرون باشــد« .اغراق» و
بنابرایــن چای هم چون آدمیان میترســد
و از شــدت تــرس رنــگ از رخ او میپرد
«تشــخیص» وحشت عمومی از آجان در این
تعبیر طنزآمیز به خوبی منعکس است.
التماس نکن! ص  54کتاب
وقتــی میگوینــد کــه کســی بخواهد
خســت از آخرین
بــا ســماجت و احیان ًا بــا ّ
بازماندههــای چیــزی در آســتانه تمــام
شــدن اســتفاده کند .مث ً
ال وقتی چای داخل
قــوری تقریب ًا تمام شــده و کســی قوری
را به قصد جاری شــدن آخریــن چکههای
آن روی اســتکان گرفتــه بــه او میگویند:
«التماس نکن!»
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گویی که وی میخواهد با اصرار و التماس
آخرین بازمانده قطرات چــای را از قوری
خارج کند .عبــارت ،در موردهای نظیر این
به طنز به کار میرود.
بعضی هم کــه ناظر این جریان هســتند
میگویند :به چلونش «به چالنش» چیزی در
مشت فشردن.
با شــیرینی خودتان بخورید ،با شــیرینی
خودتان میخوریم ص  74کتاب
سخن میزان اســت هنگام تعارف چای به
میهمانــان در وقتی که قنــدان را فراموش
کرده باشــد ،یا قند چندانی در بساط نباشد.
ممکن است میهمان در پاسخ به عذرخواهی
میزبان به خاطر کمبود قند پیشدستی کند و
بگوید« :با شیرینی خودمان میخوریم»
همچنین وقتــی میگویند کــه خوردنی
یا غذایی که شــیرین بودن آن دلچســب و
مطبوع است از شیرینی بهره الزم را نداشته
باشد.
تازه جوش کهنه دم ص  107کتاب
وصفــی طنزآمیز از چای مانــده ،هنگام
دعوت کسی به چای میگویند:
«بفرمایید تازه دم است» تازه دم وصفی
مطلوب از چای اســت اما «تازه جوش کهنه
دم» شــکل طنزآمیــز و تحریف شــده این
وصف است.
در ایــن عبارت نوعی ذم شــبیه به مدح
اســت .ممکن اســت مخاطب تصور کند که
عبــارت در وصــف تازگی چای اســت ،اما
منظور گوینده این است که روی چای قبلی
و قدیمی آب جوش تازه ریخته شده! یا چای
قدیمی و مانده را تا حد جوشــیدن دوباره
گرم کردهاند.
چای دختر دم ص  123کتاب
وصفــی آمیخته به مزاح و مطایبه از چای
خوشرنگ و معطر و مطلوب.
به به! بــه این میگویند چــای دختر دم
مانند« :دخترپزون»
چایــی را بــه خاطــر ریش ســفید قند
میخورند ص  123کتاب
این عبارت را وقتــی میگویند که هنگام
صرف چای ،قند نباشــد یا کم باشد .و به هر
حال طبق این عبارت در چای نوشــی ،آنچه
برای برخی ذائقهها خوشآیند است و لذت
اصلی را موجب میشود خوردن قند است و
نوشیدن چای در درجه دوم از اهمیت قرار
دارد.
در ایــن عبارت دو صناعت بــه کار رفته
اســت .با به کار بردن تعبیر «ریش ســفید»
برای قند به آن جان و شخصیت داده شده
اســت« .تشــخیص» این تعبیر ضمن آنکه به
معنی رد ســالدیده ،ســپیدموی و درخور
احترام میباشــد به رنگ سپید قند هم نظر
دارد« .ایهام»
چای شاه عباسی ص  124کتاب
وصفی اســت طنزآمیز از چای کهنه دم و
مانده ،اما چون منسوب به شاه عباس است،
مخاطــب به خطا میپندارد که منظور چایی
گوارا و شاهپسند اســت« .گونهای ذم شبیه
به مدح» درباره خاســتگاه تاریخی این تعبیر
گفتهاند که زمانی شــاه عبــاس قصد کرد
تا از اصفهان به بوشــهر ســفر کند .همهی
قهوهخانههای گذرگاه شاه چای دم کردند و
آماده پذیرایی از او شدند .در این مدت از
مشتریان همیشگی خود پذیرایی نمیکردند و
منتظر موکب شاهانه بودند که طبق معمول
با تأخیری ملوکانه به هر شهر و قصبه وارد
میشد .به ســبب همین تأخیر ملوکانه چای
تازه دم قهوهخانهها رفته رفته کهنه و مانده
میشد .و قهوهچیها مدام بر آن آب جوش
میبستند تا همچنان داغ و لبسوز بماند .از
این جهت به چای کهنه و مانده به طنز چای
شاه عباســی میگویند .تعبیر بیشتر در میان
قهوهچیان متداول است.
عمــه جــان قنــد حــب کــرده کجان؟
ص  223کتاب
ایــن عبارت در شــیراز بدین شــکل هم
آمده :عمه جان ،قند شُ ُکندتون کجان؟
***
مطالعهی «خوان خنده» را به دوستداران
فرهنــگ مــردم و دانشــجویان رشــته
مردمشناسی توصیه میکنیم.

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 آرای شــماره  139460311001022544مــورخ  94/8/19و اصالحی
 139460311001031305مــورخ  94/9/22هیــأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی علی نوری پور فرزند عوض به شــماره شناســنامه  13672در
ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  157/28مترمربع پالک  19032فرعی
از  1651اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  881فرعی از  1651اصلی واقع
در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی سیف علی جهاندیده محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 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 رســید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/10/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/17 :
/23494م 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  139460311001031578مورخ  94/9/24هیأت سوم
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علی احسانی اصل فرزند
ویس علی به شماره شناسنامه  15973صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  102/27مترمربع پالک  2661فرعی از 2155
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2155اصلــی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رسمی عبدالرضا زارع 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 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 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 اول94/10/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/17 :
/23501م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی
حســب محتویات پرونده کالسه این دادرسی بهنام پارسایی فرزند موسی متهم است به تصرف عدوانی اراضی ملی و قطع گون و ابالغ احضاریه به
دلیل نامعلوم بودن اقامتگاه امکانپذیر نبوده اســت اینک مراتب با تجویز ماده  174قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در یک نوبت
آگهی می گردد 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
است پس از پایان وقت مقرر قرار مقتضی صادر خواهد شد.
 /23606م الف
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب ممسنی
رهام رضائیان

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  139460311001031106مــورخ  94/9/22هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی علی خاســت بهمــن پوری گله
زن فرزند دادرس به شــماره شناســنامه  63صادره از الرستان در
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  139/56مترمربع پالک  1318فرعی
از  2144اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2144اصلی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رسمی حســین فروتن محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 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 ،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 اول94/10/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/17 :
/23500م 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 شماره  139460311001024454مورخ  94/9/5هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی محمدرضا شمسی دیزکانی فرزند برجعلی به شماره
شناسنامه  34صادره از ســپیدان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 101/50مترمربع پالک  218فرعی از  1737اصلی مفروز و مجزی شــده
از پالک فرعی از  1737اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک
رســمی صمد خطاپوش محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبــت به فاصله  15روز آگهی میشــود 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.
تاریخ انتشار نوبت اول94/10/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/17 :
/23522م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه اصغر حبیب الهی فرزند اســداله به اتهام تحصیل وجه از طریق نامشــروع موضوع شکایت عبدالرحمن نامداری فرزند علی در پرونده
کالســه  931045این شعبه از طرف این دادسرا تحت تعقیب میباشــد و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده
بدینوســیله در اجرای ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی ظرف یک ماه از
تاریخ انتشار آگهی حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/22605م الف
مدیر دفتر شعبه  9بازپرسی شیراز  -درستکار

