ادبی
پنجشنبه  1بهمن 1394

« ج ـ دکتر خطیب رهبر... « :در دو نسخه   ی
جامع نســخ دیوان حافظ تألیف مســعود فرزاد
دلق شــطاحی به جای دلق بســطامی  آمده که
شــاید بر متن ترجیح داشته باشــد ...خرقه ی
خودپســندی و ا ّدعا و جانماز کشف و کرامت را
که این صوفیان دســتمایۀ فریب خلق کرده اند.
پس ازسیر و ســیاحتی که در خانقاه ها کردیم
به عنوان ارمغان ســفر برای وارســتگان مجرد
[ رندان قلندر» بیاوریم ( ».شرح غزلیات )509
( همان)1393 :1150 ،

قیصری می  پرســد « :که قلنــدر یا به قول
شارح « وارستگان مجرد با این هدایا چه کنند».
(همان)1393 ،1150 ،

2ـ  7ـ  2ـ رند و قلندر شرح قیصری
قیصری در یک نکته از این معنی در شــرح
بیت « بر در میکده رندان قلندر باشند »...ضمن
جــدا کردن رنــد و قلندر از یــک دیگر صفت
آزاد منشــی را بــه آن افزوده اســت و آنان را
حاشیه نشین میخانه قرار داده است:
«  3ـ حاشــیه نشــینان درگاه این میخانه،
رندان و قلندران آزاد منشی هستند که با همین
دست تهی از چنان قدرت معنوی برخوردارند که
تاج سلطنت از سر پادشــاهی بر می  گیرند و بر
تارک دیگری می  نهند».
(همان)1393 :1503 ،

 2ـ  8ـ رندان قلندر شفیعی کدکنی
 2ـ  8ـ  1ـ رندان قلندر در قلندریه
در تاریخ
شــفیعی کدکنی در قلندریه در تاریخ ،ضمن
واکاوی تبارشناسی این ترکیب « رندان قلندر»
ِ
و چهــره ی قلندر در آثار ســنایی ( شــفیعی
کدکنــی 302 ،ـ  )1386 :306و در آثار عطار
( همــان  307ـ  )1386 :312و در دیــوان
شمس (همان 314 ،ـ  )1386 :319و عراقی
و راه قلنــدر ( همــان  320ـ  )1386 :323و

چهــره ی قلندریه درشــعر اوحــدی مراغه ای
( همان  330ـ  )1386 :324و عبید و قلندران
( همان  331ـ  )1386 :333و چهره ی قلندر
در شــعر حافظ ،به این نکته ی درخشان میرسد
که در شــعر حافظ رند و قلنــدر به یکدیگر گره
خورده و این گره خوردگی را در آثار ســنایی و
عطار سرچشمه یابی کرده و یک موتیف مرکزی
و نوعی عینیت میان رند و قلندر در ســنت شعر
فارسی به وجود آورده است و کاربرد موسیقایی
و هنری ِی رند را با بســامد بیشــتر در تقابل با
زاهد و تقابل چشمگیر تر از ترکیب رندان قلندر
دانسته است.
شــفیعی کدکنی در شــرح ایــن ترکیب در
قلندریه در تاریخ چنین گزارش می  دهد:
وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر
ذکر تسبیح ملک در حلقه ی زنار داشت
شعر حافظ در تمام زمینه ها ،تبلور عالی ترین
تجربه هــای عرفانی و هنری قبل از اوســت.
شیوه ی بیان و اســلوب ترکیب را اگر از حافظ
بگیریم چیــزی برای او باقــی نمی  ماند و هنر
چیزی جز اســلوب مگر می  تواند باشــد؟ وقتی
ابوحنیفــه خواندن قــرآن را در نمــاز به زبان
فارسی مجاز دانســت هیچ کس بر او اعتراض
نکرد اال زمخشــری ،بزرگتریــن اجرا کننده ی
نظریات بالغی عبدالقاهر جرجانی است .دلیلی
که زمخشــری برای ر ّد نظریه ی ابوحنیفه آورد
این بود که آنچه به زبان دیگری ترجمه شــود،
قرآن نخواهد بود زیرا در ترجمه « اســلوب» از
میان می  رود .اگر ازدیدگاه نظریه های مربوط به
فلسفه ی زیبایی و جمال شناسی بنگریم حق با
زمخشری است ترجمه ی قرآن ،قرآن نمی  تواند
باشد ،زیرا اسلوب قرآنی ندارد .حافظ تمام هنرش
در اســلوب است و در مرکز اسلوب حافظ نوعی
بیان نقیضی و پارادوکسی وجود دارد که من در
چند جــای دیگر دربــاره ی آن بحث کرده ام.
( موسیقی شعر 230 ،ـ )436

و در اینجــا به هیچ روی قصــد ورود به آن
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گونه مباحث را ندارم ولی از یاد آوری یک نکته
ناگزیرم و آن اینکه در این نظام هنری  ی حافظ
و اســلوب پارادوکســی ِی او قلندر نقش بسیار
واالیــی دارد .جای دیگر نشــان داده ام که در
هنر حافظ همه جا نوعی طنز ویژه حضور دارد.
( شکردخت 301 ،ـ  )311و این طنز ویژه ی او
سکه ای است که یک روی آن « تصویر هنری
ِ اجتماع نقیضین و ض ّدین» تشــکیل مید هد و
روی دیگر آن تجاوز به تابوها ( )tabooاست.
در مرکز تمام شاهکارهای او ،در قلمرو طنز ،همه
جا تجاوزی به مجموعه ای از تابوها دیده می  شود.
اصو ً
ال طنزی که ماندگار باشد و ارزش هنری
داشته باشــد به لحاظ معنی شناسی باید کارش
هجوم بردن به تابوها باشد و ارزش هنری داشته
باشد .تجاوز حافظ به تابوی « زهد» و « زاهد»
و « مدرسه» و « مسجد» و «خانقاه» و «شیخ»
و دیگر مجموعه های وابســته به آن ،وقتی به
اوج میرســد که حافظ به ســتایش نقطه های
مقابل این مفاهیم می  پردازد .از همان غزل آغاز
دیوان شروع کنید و ببینید چه گونه به تابوهای
گوناگون محیط عصر خود تجاوز هنری می  کند.
به می  سجاده رنگین کن،گرت پیر مغان گوید
تمام اجزای این بیان و این اسلوب شامخ دست
نایافتنی را از یک سوی « تصویر هنری اجتماع
نقیضین» تشــکیل می  دهد و از ســوی دیگر
« تجاوز هنری به مجموعه ای از تابوها» :سجاده
رابا می  رنگین کردن آنهم به گفتۀ پیرمغان ،تمام
اجزای این مصراع از پاردادوکس شــکل گرفته
اســت و پیامی  جز تجاوز هنری به مجموعه ای
از تابوهــا ندارد .این مصــراع به تنهایی « عالم
اصغر» دیوان حافظ اســت .همین یک مصراع
است که در سراســر دیوان او ،و در نقطه های
اوج هنر او باز می  شود ،گسترش می  یابد ،چه به
لحاظ نوع پیام و چه به لحاظ اسلوب بیان وقتی
حافظ می  گوید:
بر در میکده رندان قلندر باشند
که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی

سال بیست و یکم شماره 5674

خشت زیر سر و بر تارک هفت اختر پای
دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی
اگر صورت ظاهــر حیات قلندر ّیــه و تاریخ
ایشــان را اندکی در ذهن داشته باشیم ،متوجه
بیان پارادوکسی او می  شویم .اینجا تجاوز حافظ
به « تابوی سلطنت» و قدرت های مادی عصر
است و وقتی می  گوید:
سوی رندان قلندر به ره آورد سفر
دلق بسطامی  و سجادۀ طامات بریم
نقــدی هنــری از رفتار صوفیــان عصر خود
می  کنــد و صوفــی در عصــر او ،خــود ،یــک
« تابو» اســت زیرا قدرت حاکــم عصر یکی از
تکیــه گاههای خود را در نظــام خانقاه می  جوید
و پیوســته در جهت تقویت آن نظام است .خانقاه
بــه لحاظ تابو شــدگی ،چیزی کم از مدرســه و
مســجد ندارد و صوفی حرمتش کمتر از حرمت
زاهد و شــیخ نیســت ،تجلیل از رندان قلندر ،که
آشــکارا پا بر ســر همه ی ارزشــهای زمانه زده
انــد ،عم ً
ال تجاوز به مجموعه ای از تابوهاســت
که قــدرت حاکم در اختیار دارد .تابوی مســجد،
تابوی خانقاه ،تابوی مدرســه ،تابوی شیخ ،تابوی
زاهد ،تابوی اخالق رایج ،تابوی صالح پیشگی».
( شفیعی کدکنی 334 ،ـ)1386 :336

شــفیعی کدکنی در پایان این نوشــته ضمن
بازیابی تبار گــره خوردگی رنــد و قلندر در آثار
ســنایی و عطار این نکته دقیق را در کار بســت
هنــری حافظ از این دو واژه و در تقابل با زاهد و
چشمگیر کردن این تقابل را چنین بیان می  کند:
« درشعر حافظ « رند» و « قلندر» به یکدیگر
گره خــورده اند ،البته باید توجه داشــت که در
شــعر ســنایی این واقعه ی ادبی اتفاق افتاد و از
رهگذر ســنایی و عطــار این گــره خوردگی به
اوج کمال خود رســید و به عنــوان یک موتیف
مرکزی و اساســی و نوعی عینیــت ،میان رند و
قلندر در ســنت شعر فارســی به وجود آمد .شاید
قبل از سنایی نیز شــواهدی برای « عینیت رند
و قلنــدر بتــوان یافت اگر بابا طاهرگفته باشــد
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« مــو آن رندم که جایم بی قلندر» در قرن پنجم
این وحدت رند و قلندر شــاهدی منظوم دارد .بر
روی هم به دالیل موســیقایی و هنری حافظ «
رند» را با بســامد بیشتری در شــعر خود به کار
گرفته اســت و همواره در تقابل بــا زاهد» ولی
وقتی که می  خواهداین تقابل را چمشــگیرتر کند
از رندان قلندر ســخن می  گوید ( .همان336 ،

بررســی کردیم و دیدیم که شــفیعی کدکنی،
علّت گــره خوردگی این دو کلمــه در کارهای
هنری ســنایی و عطار و ...ریشــه یابی کرده و
یک موتیف مرکزی و نوعی عینیت میان رند و
قلندر را در سنت شــعر فارسی نشان داده است
و کاربرد طنز بار این واژه و کاربرد موسیقایی و
هنری آن را در تقابل با زاهد در یک نقد هنری
نشان داده است.

 3ـ نتیجه گیری
ترکیــب رندان قلندر ،یکــی از ترکیب های
کلیدی دیوان حافظ اســت ،این ترکیب ،باتوجه
بــه کلمه ی رند و قلنــدر در دیوان حافظ در دو
مرتبــه می  بینیم که گره خــورده اند .علّت این
گــره خوردگی را در مکتــب حافظ از مرتضوی
پی کاوی کردیــم و دیدیم که او به این مفهوم
نپرداخته است.
در کار رحیم ذوالنور ،با تکیه از قول کشــاف
دربــاره ی کلمه ی رند و قلندر جدا از یک دیگر
نکته هایی ذکر شده بود.
در حافظ ـ نامه ی بهاء الدین خرمشاهی ضمن
اینکه این دو کلمه از یک دیگر جدا شــده بودند
دیدیم که ما را به منابعی گسترده حوالت داد که
در آن ها به کلمه ی رند و قلندر پرداخته بودند.
هروی در شــرح غزل هــای حافظ دیدیم که
ترکیب رندان قلندر وارونه شــده بود و قلندران
رند به هیأت درویشان رند آمده بود.
استعالمی  در درس حافظ آن را یعنی ترکیب
رندان قلندر را به صاحبدالن آزاده تعبیر کرده بود.
حمیدیان در شــرح شوق ،به جای پرداختن به
کارکرد این ترکیب در مفهوم و کار بست هنری
آن به سفر قلندران توجه کرده بود.
قیصری در شــرح خویش ،یک نکته از این
معنــی ،فریادش از نقل قول ها بلند بود .آنان را
حاشیه نشینان میخانه قرار داده است.
سرانجام ،علّت گره خوردگی این دو کلمه رند
و قلندر را در دیوان حافــظ در قلندریه درتاریخ

منابع
 1ـ اســتعالمی ،محمــد .)1382( ،درس
حافظ ،جلد دوم ،تهران :انتشارات سخن.
 2ـ حافظ ،شــمس الدین .)1369( ،دیوان
خواجه شمس الدین محمد شیرازی ،به
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3ـ حمیدیان ،سعید .)1392( ،شرح شوق،
جلد چهارم و پنجم ،تهران :نشر قطره.
 4ـ خرمشاهی ،بهاء الدین .)1372( ،حافظ
نامه بخش اول و دوم ،تهران:علمی  فرهنگی
و صدا و سیمای جمهوری اسالمی ،چاپ پنجم.
 5ـ ذوالنور ،رحیم .)1387( ،در جستجوی
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 6ـ شــفیعی کدکنی ،محمد رضا.)1386( ،
قلندریه در تاریخ :انتشارات سخن.
 7ـ فرهنگ واژه نمای حافظ.
 8ـ قیصری ،ابراهیم .)1393( ،یک نکته از
این معنی ،جلد دوم ،تهران :انتشارات جامی.

ـ)1386 :337

پانویس
1ـ این غزل از نسخه ی قزوینی ـ غنی آمده
است.
 2ـ و این غزل از نســخه ی قزوینی ـ غنی،
آورده شده است.
 3ـ شش بار کلمه « قلندر» بر بنیان فرهنگ
واژه نمای حافظ ،در دیوان یافت شده است.
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 -2044/1زینت غریبی فرزند حســین ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 194مترمربع پالک  2044/1واقع در قطعه  2بخش  12فارس داراب
قطعه 3
 -8745علیرضا غفــوری فرزند عبدالکریم ششــدانگ یکباب خانه به
مساحت  260/50مترمربع پالک  8745واقع در قطعه  3بخش  12فارس
داراب
-8749صدیقه شــیردل فرزند غالم ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 261/50مترمربع پالک  8749واقع در قطعه  3بخش  12فارس داراب
قطعه 4
 -8802/5محمدحسین شکوهی فرزند جهانویس ششدانگ یک قطعه
زمین مزروعی به مســاحت  107782مترمربع پــاک  8802/5واقع در
قطعه  4بخش  12فارس داراب
برابر مواد  16و  17قانون ثبت هر کس نســبت بــه رقبات نامبرده باال
واخواهی دارد و یا قبل از انتشــار این آگهی اقامــه دعوی نموده که در
دادگاه مطرح اســت میتواند دادخواســت واخواهی یا گواهی مشعر
بــر طرح دعوی خود را ظرف مدت  90روز از تاریخ انتشــار اولین آگهی
نوبتی به اداره ثبت اسناد و امالک داراب تسلیم و رسید دریافت نماید
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره
دادخواســت به مراجع قضایی تقدیم نماید در غیر این صورت متقاضی
ثبت یا نماینده قانونی وی میتوانند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم
نماید و در این صورت اداره ثبت اسناد و امالک بدون توجه به اعتراض
عملیات ثبتی را ادامه خواهد داد تحدید حدود رقبات مذکور با رعایت
مواد  14و  15قانون ثبت اسناد بعدا ً به عمل خواهد آمد و مورد واخواهی
نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده  20قانون ثبت  30روز از
تاریخ تحدید حدود میباشــد این آگهی در دو نوبت به فاصله  30روز
منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/11/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/12/1 :
 /544م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک داراب
احمد انتظار
آگهی تغییرات شرکت سیوند پخش صفا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 28970و شناسه ملی 10530410964
به استناد صورتجلسه هیأت مدیر ه مورخ  94/10/5تصمیمات ذیل اتخاذ
شد:
اسداله صفائی به سمت رئیس هیأت مدیر ه
الهام صفائی به سمت نایب رئیس هیأت مدیره
حامد صفائی به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
کلیه اوراق و اســناد رســمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها با
امضاء اســداله صفائی همراه با مهر شرکت و نامههای عادی و اداری با
امضاء اسداله صفائی یا حامد صفائی با مهر شرکت معتبر میباشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران ،تعیین دارندگان حق
امضاء ،انتخاب و تعیین سمت هیأت مدیره انتخاب شده توسط متقاضی
در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای
سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
 /27455م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز

آگهی حصر وراثت
افســانه صنیع دارای شناسنامه شــماره  7375متولد داراب به شرح
دادخواســت به کالسه  5/94/215از این دادگاه درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان بهزاد صنیع به شماره
شناســنامه  3535در تاریخ  75/11/18در اقامتــگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر
 -2زهرا بانو تمدندار به شــماره شناسنامه  153صادره از حوزه داراب
عیال دائمی متوفی
 -3جیران صنیع به شماره شناســنامه  42صادره از حوزه داراب فرزند
متوفی
 -4نوری جان صنیع به شماره شناسنامه  144صادره از حوزه داراب فرزند
متوفی
 -5مرجان صنیع به شماره شناسنامه  178صادره از حوزه داراب فرزند
متوفی
 -6بیبی جان صنیع به شــماره شناســنامه  127صادره از حوزه داراب
فرزند متوفی
 -7شهال صنیع به شماره شناســنامه  354صادره از حوزه داراب فرزند
متوفی
 -8فرزانه صنیع به شماره شناسنامه  153صادره از حوزه داراب فرزند
متوفی
 -9صدیقه صنیع به شــماره شناسنامه  54صادره از حوزه داراب فرزند
متوفی
 -10جمیله صنیع به شــماره شناسنامه  63صادره از حوزه داراب فرزند
متوفی
 -11زهرا صنیع به شماره شناسنامه  10185صادره از حوزه داراب فرزند
متوفی
 -12ابوالفضل صنیع به شــماره شناســنامه  173صادره از حوزه داراب
فرزند متوفی
 -13مجید صنیع به شــماره شناسنامه  451صادره از حوزه داراب فرزند
متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه
از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به دادگاه
تقدیم نمایند بدیهی اســت پس از انقضاء مهلــت وفق مقررات اتخاذ
تصمیم خواهد شد.
 /598م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه پنجم داراب
بهرام ابراری
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه متهم امید ســاقی در پرونده کالسه  20/941088ب از سوی
این دادسرا به اتهام خیانت در امانت یک دستگاه خودرو پراید به شماره
 928ج  28ایران  49موضوع شــکایت علی ترابی تحت تعقیب میباشد و
ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت وی میسور نگردیده
بدینوسیله در اجرای ماده  174قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی
و انقالب در امور کیفری مصوب سال  93مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف
یک ماه پس از درج در روزنامه در شعبه  20بازپرسی دادسرای عمومی و
انقالب شیراز به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد.
 /27572م الف
بازپرس شعبه  20دادسرای عمومی و انقالب شیراز
غالمرضا محمدی
آگهی اخطاریه دفترخانه رسمی ثبت ازدواج و طالق جهت اجرای حکم دادگاه
در اجرای دادنامه شــماره  9409970703900968مورخ  94/7/30صادره
از شعبه  7دادگاه خانواده شیراز به اردالن مهدوی فرزند حسنعلی ابالغ
میشــود که ظرف مهلت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی جهت ثبت و
اجرای صیغه طالق و مطلقه نمودن سمیه رنجبر به نشانی این دفترخانه
واقع در شیراز مالصدرا خیابان شهید جمالی ساختمان یاشیل طبقه سوم
واحد  5مراجعه نمایید در صورت عدم حضور نسبت به ثبت طالق غیابی
اقدام خواهد شد.
/27578م الف
سردفتر رسمی ثبت طالق شماره  5شیراز
علیمحمد مرادی مقدم

آگهی حصر وراثت
افســانه صنیع دارای شناسنامه شــماره  7375متولد داراب به شرح
دادخواست به کالســه  5/94/214از این دادگاه درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان زهرا بانو تمدندار به
شماره شناســنامه  153در تاریخ  94/9/7در اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفیه
 -2نوری جان صنیع به شــماره شناســنامه  144صادره از حوزه داراب
فرزند متوفیه
 -3مرجان صنیع به شماره شناسنامه  178صادره از حوزه داراب فرزند
متوفیه
 -4بیبی صنیع به شماره شناســنامه  127صادره از حوزه داراب فرزند
متوفیه
 -5شهال صنیع به شماره شناســنامه  354صادره از حوزه داراب فرزند
متوفیه
 -6فرزانه صنیع به شماره شناسنامه  153صادره از حوزه داراب فرزند
متوفیه
 -7صدیقه صنیع به شــماره شناسنامه  54صادره از حوزه داراب فرزند
متوفیه
 -8جیران صنیع به شماره شناســنامه  42صادره از حوزه داراب فرزند
متوفیه
 -9جمیله صنیع به شماره شناســنامه  63صادره از حوزه داراب فرزند
متوفیه
 -10زهرا صنیع به شماره شناسنامه  10185صادره از حوزه داراب فرزند
متوفیه
 -11ابوالفضل صنیع به شــماره شناســنامه  173صادره از حوزه داراب
فرزند متوفیه
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه
از متوفیه نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به دادگاه
تقدیم نمایند بدیهی اســت پس از انقضاء مهلــت وفق مقررات اتخاذ
تصمیم خواهد شد.
 /597م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه پنجم داراب
بهرام ابراری
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه کریم اژدری فرزند خداخواسته به اتهام ایراد ضرب عمدی
موضوع شــکایت مریم اژدهاکش از طرف این دادســرا تحت تعقیب
میباشــد و ابالغ احضاریه به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان
میســور نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده  115قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقــاب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا
پس از درج آگهی در شعبه  6دادیاری 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 مواد  217و  218قانون مذکور
تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/27571م الف
دادیار شعبه  6دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
صلح جویان

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک شماره  2126/13واقع در قطعه  2بخش 12
فارس داراب
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 2126/13
به مساحت  213/50مترمربع واقع در قطعه  2بخش  12فارس داراب به
موجب رأی شماره  139360311010007209مورخ  93/9/25هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند مستقر
در اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان داراب به مسلم ظهرابی فرزند
محسن منتقل شده انجام نشده اینک طبق درخواست مالک که تقاضای
انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی را نموده است وقت تحدید حدود
روز یکشــنبه مورخ  94/11/25تعیین و عملیات تحدید حدود پالک باال از
ساعت  8صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد به موجب این آگهی
از مالکین و مجاورین دعوت میشــود که در موعد مقرر آگهی در محل
وقوع ملک حضور به هم رسانند و مجاورینی که نسبت به حدود و حقوق
ارتفاقی برابر ماده  86اصالحی موادی از آیین نامه قانون ثبت نسبت به
رقبه باال واخواهی دارند یا قبل از انتشار این آگهی اقامه دعوی نمودهاند
و در دادگاه مطرح است میتوانند واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد
تسلیم و رسید دریافت دارند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم واخواهی به اداره ثبت اســناد به مراجع ذیصالح قضایی مراجعه
و دادخواســت تقدیم نماید وگرنه مســتدعی ثبت یا نماینده قانونی او
میتواند با مراجعه به دادگاه مربوطه گواهی عدم ارائه دادخواســت را
دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید اداره ثبت اســناد بدون توجه به
اعتراض عملیات تحدیدی را ادامه خواهد داد.
/587م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک داراب
احمد انتظار
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
فرهنگ صدرائی با تسلیم سه برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی
شماره  59شــیراز تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد یک جلد
سند مالکیت مربوط به موازی  200مترمربع مشاع از ششدانگ به پالک
 10/1216واقع در بخش  3شــیراز که ذیل ثبت  75795صفحه  428دفتر
 469به نام فرهنگ صدرائی ثبت و ســند مالکیت شماره  239107صادر
شــده و به علت سهلانگاری مفقود گردیده اســت و نامبرده تقاضای
صدور سند المثنی نموده مراتب طبق ماده  120اصالحی آیین نامه قانون
ثبت آگهی میشود که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معاملهای
کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از
انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند
مالکیت یا خالصه معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی
نرســید و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود اداره ثبت سند
مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/27459م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه سه شیراز
سیروس لطفی ابیوردی

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله بــه بانــک آینــده که بــه موجــب دادنامه شــماره
 94099773102001171در پرونده کالســه  940577به خواســته اعتراض
ثالث (نقض خلع ید) در حق اسکندر اســکندریان محکوم گردیده ابالغ
میگردد چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف بیست روز
از تاریخ انتشــار این آگهی درخواست خود را به شعبه سوم حقوقی فسا
تسلیم نماید در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  941014شــعبه  15دادیاری دادسرای ناحیه یک شیراز /934م الف
دفتر شعبه سوم حقوقی فسا
 -1علیرضا گــودرزی فرزند محمدعلی  -2غالمرضــا گودرزی فرزند
محمدعلی به موجب شکایت ســید پوریا وداعی به اتهام ایراد ضرب و
جرح عمدی و توهین تحت تعقیب قــرار دارند با توجه به معلوم نبودن
آگهی ابالغ اجراییه
محل اقامت ایشان و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به ایشان پیرو آگهیهای منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه شرکت بویر
طبق ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه کوثر که مجهولالمکان میباشد ابالغ میگردد چون وفق دادنامه شماره
عصر مردم آگهی و متهمین ظرف مهلت یک ماه احضار میشوند پس از  9409977310100315صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی فسا در پرونده
انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
شــماره  930556محکوم به پرداخت  -1مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال
 /27573م الف
بابت اصل خواسته  -2خسارت ناشی از تأخیر تأدیه مبلغ مذکور از زمان
دادیار شعبه  15دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز سررسید چک موضوع دعوی ( )92/6/24لغایت روز اجرای حکم طبق نرخ
رنجبرزاده تورم اعالمی از ســوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  -3مبلغ پنج

آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  931466شعبه  19بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شیراز سعید لطفی فر زند علی به وجب شکایت ابوالقاسم پیرویان به اتهام
سرقت دو فقره چک و جعل سند عادی و استفاده از سند عادی مجعول تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان
ابالغ احضاریه و عدم دسترســی به وی طبق ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه عصر مردم آگهی و متهم ظرف یک
ماه احضار میشود پس از انقضای مدت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
/27570م الف
بازپرس شعبه  19دادسرای عمومی و انقالب شیراز
حسن قاید

میلیون و ســیصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی  -4حقالوکاله وکیل به
میزان هشــت میلیون و ششصد و هشــتاد هزار ریال در حق محکوم له
ابوالفضل رضوی و نیم عشــر دولتی شدهاید ظرف ده روز از انتشار این
آگهی مهلت دارید نســبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایید در غیر
اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نســبت به وصول مطالبات با
هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
/940م الف
مدیر دفتر شعبه  1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فسا
کامران ابراهیمی

