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می توان به حداقل هایی برای رمان برای انقالب اسالمی قائل شد. همانطور 
که جنگ هشت ساله با عنوان »دفاع مقدس« شناخته می شود و دفاعی بودن 
و تقدس دو امر مقوم جنگ هشت ساله فرض می شوند. کاربرد تعبیر »انقالب 
اســالمی« برای واقعه ای که از نظر سیاسی در بهمن 57 به بار نشست ناظر 
بر امور مقوم این واقعه اســت. مارون بارها از »انقالب« یاد می کند اما حتی 
یک بار از این واقعه با عنوان »انقالب اسالمی« یاد نمی کند. به نظر می رسد 
اموری چون: رهبران انقالب، مبانی دینی انقالب، زمینه های فرهنگی انقالب، 
اهداف انقالب، ارزش های انقالب و نیروهای انقالبی )امت( جزو امور مقوم هر 
انقالبی هستند و تک تک این امور مقوم در پیروزی و هویت انقالب اسالمی 
موثرند. سوالی که در پی این مقدمه قابل طرح است اینکه در رمان مارون چه 
تصویری از انقالب اسالمی ایران ارائه شده است؟ چه نسبتی میان آنچه پس 
از وقوع انقالب 1357 در ایران به وقوع پیوست با وقایعی که در همین دوره 
در »مارون« رخ داده است وجود دارد؟ در صورتی که این نسبت واقعی نبوده 
بلکه در تصویرســازی امور مقوم انقالب شکلی معکوس و متضاد یافته باشد 
می توان گفت مارون انقالب اسالمی را تحریف کرده و بر علیه ارزش های آن 
شوریده است. اما تصویری که از انقالب اسالمی ارائه می شود چگونه تصویری 

است؟ آنچه در ذیل می آید توضیحی کوتاه در این باره است:
جامعه مارون جامعه ای بی فرهنگ،َ به شدت خرافی و فاقد آداب و رسوم 
و مولفه های تمدنی اســت. مارون بیشــتر به ویرانه ای می ماند که اهالی آن 
در بدبختی اقتصادی، جهل علم، خرافات مذهبی و فســاد اخالقی غوطه ور 

از نکات بســیار مهم این رمان نوع نگاهی اســت که به دین در آن شده 
اســت. از دیرباز ادبیات شبه روشنفکری و نویسندگان آن با دین و مظاهر و 
شخصیت های آن ضدیت داشته و دین را موجب استحمار و استحماق توده 
مردم می دانسته اند. تصویر غلط و خود ساخته ای از دین که این طیف به خورد 
مخاطب خود می داده اند نوعا به قبرستان ها منجر می شده است. دین آمیزه ای 
از خرافات و موهومات نشــان داده می شــده است که هیچ کاری به زندگی 
امروزی انســان ها ندارد و مردم به جای فکر و اندیشه و تالش دائما در حال 

و دین فرصت طلب و زورگو به نمایش می گذارد. نمایشی که به تصویر ارائه 
شده از انقالبی ها در فیلم های ضد انقالبی بسیار شبیه است. جوانانی جاهل 
و بی ســواد بر سرنوشت مردمانی حاکم می شوند و هر چه می خواهند به نام 
دین بر سر مردم می آورند. این جوانان که به صورت مشخص نماینده جوانان 
بســیجی، سپاهی و کمیته ای در اوان پیروزی انقالب هستند خشم مردم را 
به جوش می آورند. مادر و پدرشان را به نام انقالب کتک می زنند. اموال ملی 
و مــردم را تصرف و غارت کــرده یا آتش می زنند و به تعبیر آقاکور همانند 

که خواهان جنبه های تفریحی و قصه گویانه داستان است از خود دور ساخته 
اســت. شاید به همین دلیل اســت که پس از نسل طالیی نویسندگان این 
جریان از جمله، چوبک، ساعدی، هدایت، علوی و دولت آبادی، دوره کنونی 

برای این جریان دوره غیبت نویسندگان کاریزماتیک باشد. 
به نظر می رسد بلقیس سلیمانی در انتخاب شیوه روایت قصه گوی خود 
با زاویه دید بیرونی بیش از آنکه بخواهد به شــیوه پست مدرن پشت کند، 
درصدد اعالن درونمایه ای قطعی و تصویری بدون تأویل و تفســیر از روایت 
خود از انقالب اسالمی است. او با تحفظ بر قصه گویی و حرکت بر مدار مطلق 
گرایی- برخالف رویه غالب نویســندگان پســت مدرن- مایل است بی هیچ 
پرده پوشــی و البته با بکارگیری ترفندهایی انقالب اسالمی را به نقد بکشد. 
اما به نظر می رسد آنچه او در این داستان به تصویر کشیده است نه واقعیتی 
تاریخی از منظری بی طرفانه که بیشتر کاریکاتوری با بعید ترین شباهت از این 
واقعه عظیم تاریخی است. همانطور که پیش از این نیز بیان شد، در قیاس با 
واقعه دفاع مقدس، باید انقالب اسالمی را واجد پیچیدگی ها و تنوع بیشتری 
به لحاظ شــخصیت های دخیل در آن دانســت. تنوع دیدگاه ها و گروه های 
مبارز کوچک و بزرگ در طول انقالب اسالمی و عوامل مختلف موثر در آن، 
پرداخت به چنین واقعه ای را دشــوار می کند. شاید به همین دلیل باشد که 

ادبیات داستانی انقالب اسالمی در نمونه های تولید شده توسط جریان متعهد 
نیز نتوانسته است تصویری عمیق و دقیق از انقالب ارائه دهد. از منظر برخی 
نویســندگان متعهد، انقالب با ترسیم چهره ای از ساواکی به عنوان نماینده 
حکومت جبار پهلوی و مبارزی که تمام هم خود را در پخش اعالنیه و شرکت 
در تظاهرات و شعار نویســی می کند همراه است. این سطحی نگری موجب 
خواهد شــد انقالب با تمامی مبانی عمیق و دقیق اش به یک نزاع کم مایه و 
بیرونی تبدیل شود. اما چنین تجربه ای از سوی جریان داستان نویس متعهد 
به نظر می رسد در روی دیگر سکه نیز توسط داستان نویسانی چون بلقیس 
ســلیمانی در حال پیگیری اســت. ایده ای که در یک سو از ساواکی فردی 
قلدر، کندذهن و بی رحم می ســازد در ســوی دیگر و در روایت جریان شبه 
روشنفکر از فرد انقالبی، تیپی خشک مقدس، بی سواد، خرافی و قدرت طلب 
ترســیم می کند. در رمان مارون، جوان های انقالبی به انقالب اســالمی 57 
تعلقی ندارند. آنها پیش از هر چیز برآمده از ذهنیت قضاوتگر، خشمگین و 
بی اطالع نویسنده اند. ذهنیتی که با ساخت نمایندگان فرضی و دروغین برای 
انقالب اسالمی تالش دارد در تمامی انقالب و رویش های فکری و فرهنگی و 

سیاسی آن را در همین چند جوان تندرو خالصه کند. 
چنین ترسیمی از شخصیت های انقالب اسالمی معلول دو علت اساسی 
است. نخست آنکه مارون با ورود جانبدارانه به تاریخ و برخالف ادعای ادبیات 
شبه روشنفکر مبنی بر بی طرفی نویسنده و روایت از ماوقع، نه تنها جانبداری 
خود را در تیپ سازی ها اعالم داشته است بلکه چهره ای غیرواقعی و معکوس 
از نیروهای انقالبی به نمایش گذاشته است. اما دلیل ساختاری دیگر را باید 
در نفس روایت »مارون« جست وجو کرد. مارون داستانی در 210 صفحه با 
48 شخصیت است. حضور این تعداد شخصیت کافی است تا دریابیم نویسنده 
عمال مجالی برای پردازش شخصیت های خود نیافته است. داستان به صورتی 
سیال بین آدم های مارون در جریان است. نه شخصیت اصلی معلومی برای 
رمان در نظر گرفته شده است و نه داستانی با تمرکز بر مسئله واحد. بلکه 
تنها موقعیتی طراحی شده است که نویسنده تالش کرده آدم های مختلفی 
را در آن روایت کند. در نتیجه تمامی شخصیت های حاضر در این رمان در 
حقیقت »تیپ« هستند. آدم های نوعی که می توان آنها را در یکی دو جمله 
خالصه کرد. هیچ یک از آنها عمق الزم را ندارند. چنین تنوعی از شخصیت ها 
کافی اســت تا نویسنده نتواند به تولید شخصیت همه جانبه مبادرت ورزد. 
فقدان شــخصیت همه جانبه به معنای تقلیل کاریکاتورگونه شخصیت های 
تاریخی در نمونه های سطحی است. نمونه های تکراری که ادبیات داستانی 
معاصر از آنها انباشته شده است. بلقیس سلیمانی در طراحی جوانان انقالبی 
دقیقا همان کاری را انجام داده است که پیشینیان و نویسندگان نسل اول 
روشــنفکری با شخصیت های متدین و مومن انجام دادند. همان کاری که 
امثال چوبک و هدایت با برخی تیپ ها آن را به نمایش گذاشتند. همانطور 
که در آن داســتان ها دینداری با خرافه باوری و تزویر و نفاق و بی سوادی و 
تحجر همراه اســت اکنون و در رمان مارون، انقالبی بودن همین معنی را 
دارد. صمد به عنوان یکی از شــخصیت های محوری این رمان که نوجوانی 
هجده ساله است و اساسا اهل درس و مدرسه نیست و اطالعاتی هم درباره 
انقالب ندارد زندانی می شود و با وقوع انقالب و آزاد شدن از زندان به عنوان 
یک قهرمان همه کاره مارون می شــود و سردســته جوانان انقالبی. »حرف 
عادی اش را هم به زور می زد چه برسد به سخنرانی. بعدها به وفور اینجا و 
آنجا دعوت می شد تا از تجربیات انقالبی اش بگوید. نمی گفت نمی توانست 
سوادش را نداشت. او فقط یک دانش آموز بود هجده سال بیشتر نداشت و یک 
جلد کتاب در عمرش نخوانده بود.« ص 57. »صمد به درستی نمی دانست 

هدفش چیست.« ص67.

»هیچ« به »هیچ«!
نقد و بررسی رمان »مارون«

بخش دوم و آخر
احمد شاکری نویسنده و منتقد ادبی

عرض دعا و نذر و نیاز هستند. مردمی فاقد حداقل سواد که دین را دستمایه ای 
برای راحت طلبی خود قرار داده اند. آثار عموم نویســندگان شبه روشــنفکر 
آمیخته با چنین تصور غلطی درباره دین است. اما مارون نیز چنین تصویری 
از دین ارائه می نماید. از سویی مردمی دیده می شوند با باورهای غلط خرافی 
و به نظر می رسد دین برای آنها در نگاه داشتن قرآن در خانه هایشان خالصه 
شده است. آقاکور از شخصیت های مارون تنها چند آیه از قرآن می داند. آنها 
مراســم عاشــورا دارند اما این عاشورا نه تنها معرفت بخش نیست که اساسا 
مراســمی خرافی و پوچ است. در حقیقت نه تنها دین در انقالب این مردم 
تاثیــری دارد بلکه نوعا زمینه ای برای جنایات آنها فراهم می آورد. در چنین 
شــرایطی بروز انقالب و پدید آمدن طیفی انقالبی که نمایندگان انقالب در 
مارون هستند چهره جدیدی از دین افراطی، دین جاهالنه، دین قلدرمآبانه 

شبه روشــنفکری دانست. روایت به شیوه پست مدرن در فضای روشنفکری 
کشــور که با شکاکیت، مطلق گریزی، شکست متوالی زمان، پاره پاره شدن 
شخصیت، عدم تمامیت و ضدیت با قصه گویی همراه است در طول چند دهه 
اخیر ادبیات داستانی شبه روشنفکری را به چالشی جدی کشانده است. مروری 
بر آثار داستانی برخی ناشران مطرح این جریان از جمله چشمه نشان می دهد، 
سیر جریان آموزش داستان نویسی در جبهه شبه روشنفکری و چاپ و نشر آثار 
به سمت میدان دادن به روایت های درونی، پیچیده، پازل گونه و قطعیت گریز 
سوق پیدا کرده است. نوعا شخصیت های درگیر در چنین داستان هایی دچار 
بحران های روحی و هویتی بوده و روایت پاره پاره گویای وضعیت بغرنج روانی 
آنها به عنوان راویان اول شــخص است. البته ورود جریان شبه روشنفکر به 
چنین فضایی از داستان نویسی، نوعا مخاطب عام ادبیات داستانی معاصر را 

ســیلی می شوند که به جان مارون 
افتاده است. با این توضیحات کمتر 
تردیدی باقــی نمی ماند که موضع 
مــارون و نویســنده آن ویرانگری 
انقــالب و تاثیر مخرب آن بر ایران 
بوده اســت. تردیدی باقی نمی ماند 
که در نگاه نویسنده دین دستمایه 
بازی قدرت و چپاول ثروت مردم از 
ســوی انقالبیون در واقعه پیروزی 

انقالب اسالمی بوده است. 
دارد.  قصه گو  روایتی  »مارون« 
داستان، از ابتدا تا انتها کامال خطی 
پیش می رود. زاویه دید اول شخص 
و درون نگــری در این روایت جایی 
ندارند. این موجب شــده، مخاطب 
در همراهی و مشــارکت ذهنی در 
ساخت جهان داستان، کار دشواری 
پیش رو نداشــته باشد. همچنین 
روایتی کــه بلقیس ســلیمانی از 
جهان داستانی مارون ارائه می دهد 
بــر واقعیت داســتانی مطلقی که 
در آن تردیــدی وجود ندارد تاکید 
مارون  داســتانی  جهان  می نماید. 
جهانی وقوعی و غیرقابل انکار است 
و زاویه دید سوم شخص دانای کل 
قاطعانه داســتان را پیش می برد. 
چنین رویه ای در داســتان گویی را 
باید برگ برنده و البته نقطه تمایز 
مارون با آثار تولید شــده در فضای 
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معلوم نیست انقالبی های مارون بر اساس
 کدام رهبری انقالب کرده و برای تسلط کدام الگوی 

حکومتی مبارزه می کنند.
 سیر جریان آموزش داستان نویسی در جبهه 

شبه روشنفکری و چاپ و نشر آثار به سمت میدان دادن 
به روایت های درونی، پیچیده، پازل گونه و قطعیت گریز 

سوق پیدا کرده است. هستند. گویا این سرنوشت ازلی و ابدی این منطقه بوده است. وجود »گودالی« 
عظیم در این روســتا که داشته های آنها را بلعیده است و تاریخچه جنایات 
و گناهان آنها است کامال چشمگیر است. اما به واقع انقالب اسالمی در چه 
شرایطی و برای کدام مردم رخ داد؟ آیا انقالب اسالمی نتیجه مبارزه خونین 
انقالبی ها برای سقوط حکومت پهلوی بود یا آنکه امام همواره رشد فکری و 
نهضت عظیم مردمی آگاهانه را ترویج می دادند؟ مارون به هیچ وجه نمی تواند 
فرهنگ ایرانی و اسالمی را در عظمت و غنا و شکوهش نشان دهد بلکه نوعا 
تصویری به شــدت سیاه که باب میل و طبع جشنواره های خارجی است از 

ایران ارائه می نماید. 
انقالب در مارون فاقد رهبر اســت. معلوم نیســت انقالبی های مارون بر 
اساس کدام رهبری انقالب کرده و برای تسلط کدام الگوی حکومتی مبارزه 
می کنند. حتی بیانیه هایی که در جریان انقالب در مارون دســت به دست 
می شــود فاقد نام مشخصی درباره نویسنده اســت. همانطور که مارون در 
انقالبش فاقد رهبر است تصویری که از پهلوی ارائه می کند مبهم است. لذا 
معلوم نیست انقالب دقیقا چه چیزی را قرار است تغییر دهد. البته طبیعی 
اســت پرداخت به رهبری حضرت امام با نگاه تند و تیز غیر دین باور مارون 
جزو خطوط قرمز نویســنده بوده است و به همین دلیل هیچ روحانی ای در 
مارون دیده نمی شود و هیچ نامی از هیچ رهبری برده نمی شود. اما اشاره به 
واقعه تاریخی در این رمان کافی اســت که با تطبیقی برون متنی مخاطب 
این کتاب بداند آنچه در مارون شــاهد آن است از نتایج انقالبی است که به 

رهبری امام خمینی شکل گرفته و پیروز شده است.

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون  
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان
برابر رأی شــماره 139660317007002951 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم میثم طیبی فرزند غالمرضا به شناسنامه 
شــماره 1 صادره از بهبهان به شماره ملی 1861528175 در ششدانگ یک باب ساختمان 
بــه مســاحت 450 مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک 5580 اصلــی واقع در بخش 
یک بهبهان خریداری از مالک رســمی آقای/خانم مهدی فتاحی نژاد و محمد فتاحی نژاد و 
ابراهیم فتاحی نژاد و ابوالقاســم فتاحی نژاد و نوراله فتاحی نژاد و اسماعیل فتاحی نژاد و پوری 
فتاحی نژاد و شــهناز فتاحی نژاد، حاجیه بی بی فتاحی نژاد محرز گردیده اســت. لذا مراتب به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند، می توانند 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 تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/7/15                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/7/30
                                      کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون  
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان
برابر رأی شــماره 139660317007003513 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان 
تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم خدارحم مرادا فرزند مراد بشناســنامه 
شــماره 209 صادره از بهبهان به شماره ملی 1860960189 در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مســاحت 1056/47 مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک 5043/26 اصلی واقع در 
بخش یک بهبهان خریداری از مالک رســمی آقای/خانــم صاحب آقاجوانی محرز گردیده 
اســت. لذا مراتــب به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند، 
می توانند 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 مرجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت درصــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/7/15                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/7/30
                                      کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

آگهی فقدان اسناد فروش )نوبت دوم(
اینجانب محمدعلی صفرپور فلیان فرزند حســینعلی شماره شناسنامه 6152 صادره از 
مشــهد مالک اتوبوس اسکانیا مدل 1392 به شــماره انتظامی 576 ع 43 ایران 59 
و شــماره موتور 6731223 و شماره شاسیNC0CB13A0D1380313  به علت 
فقدان اســناد فروش تقاضای رونوشت المثنی ســند خودروی مذکور را نموده ام. لذا 
هرکســی ادعایی در خصوص خودروی فوق را دارد ظرف مدت ده )10( روز به دفتر 
فروش واقع در سمنان گروه صنعتی عقاب افشان مراجعه نمایند. بدیهی است پس از 

مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

سند کمپانی، شناســنامه مالکیت )برگ سبز( خودروی سواری 
پرایــد صبا )جی تی ایکس آی( به رنگ مشــکی - روغنی مدل 
1383 به شــماره انتظامی 215 س 71 - ایران 62 به شــماره 
  S1412283388641 موتــور 01008388 و شــماره شاســی
 مربــوط به آقای فــرزاد اعلمی مفقود گردیــده از درجه اعتبار 

ساقط است.

شناسنامه مالکیت )برگ سبز( خودرو سواری 206 
مدل 1395 به شــماره انتظامی 169 د 97 ایران 
59 متعلق به اینجانب الهــام علی محمدی فرزند 
حسین شماره شناســنامه 8561 صادره از گرگان 
 شــماره ملــی 2122741619 مفقــود گردیده از

درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خودروســواری 206 مــدل 1385 
بــه شــماره انتظامی 173 د 68 ایــران 17 به 
شماره موتور 13085000002 و شماره شاسی 
10833926 بنام وحید قویدل قره باغ مفقودشده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی المثنی سند مالکیت پالک ۹/۲۰4۱۱ بخش 4 اندیمشک
خانم خاور حاجیوند وارک با تســلیم دو برگ استشهاد تنظیمی دفترخانه 62 اندیمشک مدعی است که سند 
مالکیت ششــدانگ پالک 9/20411 واقع در بخش 4 اندیمشــک که در صفحــه 350 دفتر 106 ذیل ثبت 
19438 بنام مشــارالیه ثبت و سند مالکیت آن به شــماره چاپی 309361 صادر و تسلیم گردید حسب اعالم 
متقاضی بعلت جابجایی مفقود گردیده و درخواســت ســند المثنی رانموده است. لذا بدستور تبصره ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله 
یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی 
خودرا به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت مقرر قانونی و عدم واخواهی، سند 
مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. ضمنا پالک مذکور به موجب سند رهنی 9673 مورخ 93/6/18 

تنظیمی دفترخانه 244 اندیمشک نزد بانک کشاورزی اندیمشک در رهن می باشد.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اندیمشک - رضایی میرقاید

پروانه بهره برداری کارخانه آب معدنی آبشن 
مورخ 1384/2/24  به شماره 110/4869 
بنام اروم پیرانوس مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای رحیم توکلی نیا دارای شناســنامه شماره 12 به شرح دادخواست 
به کالسه یک سیار از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان شیرین محمدی به شناسنامه 2451 
در تاریــخ 96/6/22 اقامتگاه دایمی خــود در آوج بدرود زندگی گفته 

ورثه حین  الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- زهرا توکلی نیا فرزند غالمعلی به شــماره شناســنامه 649 متولد 

1319 )مادر متوفی(
2- اشکان توکلی نیا فرزند رحیم به شماره ملی 0011800240 متولد 

1367 )پسر متوفی(
3- سیف اهلل محمدی فرزند ولی به شماره شناسنامه 12 متولد 1318 

)پدر متوفی(
4- رحیم توکلی نیا فرزند قنبرعلی به شــماره شناســنامه 12 متولد 

1340 )همسر متوفی(
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت 
آگهــی می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد در غیر 

این صورت گواهی صادر خواهد شد.
صمدی 
 قاضی شورای حل اختالف آوج

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به
 )نسرین و ناصح خداجو فرزندان محمدرشید(

دفتر دادگاه اصل 4۹ قانون اساسی استان کردستان

آقای فردین میهمی به طرفیت شــما و ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( دادخواستی تقدیم که تحت کالسه 960040 ثبت و به تاریخ 
1396/9/1 ســاعت 9 صبح در دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان 
کردســتان وقت رســیدگی تعیین نظر به اینکه تعدادی از خواندگان 
برابر اعالم خواهان مجهول المکان می باشند بنا به درخواست خواهان 
و به اســتناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا نامبردگان با 
مراجعه به دفتر دادگاه و دریافت نســخه ثانی و ضمائم دادخواست در 
موعد مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر و یا الیحه دفاعیه 
خود را ارســال نماید و اال دادگاه به صورت غیابی رسیدگی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

حصر وراثت

محمدرضا طاهری نسب 
 قاضی شورای حل اختالف شماره یک زاهدان

خواهان رونوشت حصر وراثت محمد گرگیج فرزند حاجی دارای شناسنامه شماره 3340 صادره 
از زاهدان به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9609985500200143 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حاجی گرگیج فرزند 
غالم بشناســنامه 84 صادره از زابل در تاریــخ 1378/6/6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات 

گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- متقاضی با مشخصات فوق فرزند متوفی 

2- رضا گرگیج فرزند حاجی بشناسنامه 3672518913 صادره از زابل: فرزند متوفی
3- بگم گرگیج فرزند حاجی بشناسنامه 3672518921 صادره از زابل: فرزند متوفی

4- فاطمه گرگیج فرزند حاجی بشناسنامه 3672518301 صادره از زابل: فرزند متوفی
5- اکبر گرگیج فرزند حاجی بشناسنامه 3621141979 صادره از زاهدان: فرزند متوفی

6- صغری پودینه بشماره ملی 3672570605 صادره از زابل: همسر متوفی
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شــخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یکماه به این شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

زاهدان - خیابان مصطفی خمینی - جنب سازمان تعزیرات حکومتی
م الف 2482 مجتمع شوراهای حل اختالف استان سیستان و بلوچستان

آگهی تغییرات شرکت خانه مطبوعات استان همدان 
موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۱۹۰

 و شناسه ملی ۱۰8۰۰۱۱۱۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/12/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- دفتر مرکزی شــرکت در همدان چهارراه پژوهش بلوار بعثت مجتمع فرهنگی ســینمایی شــهید آوینی 
کدپستی 6516933891 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
2- موضوع شرکت به شرح زیر اصالح و ماده مربوطه در اساسنامه تغییر یافت:

کمک به تأمین حقوق و گســترش آزادی های قانونی و مسئوالنه رسانه های استان با رویکرد صنفی، کمک به 
اقتصاد رســانه های استان از طریق آموزش و ترویج شــیوه های روزآمد مدیریت رسانه، استعدادیابی و حمایت 
از آموزش و اشتغال نیروهای مســتعد در حوزه روزنامه نگاری حرفه ای، بسط و تقویت ارتباط مطبوعات استان 
با دســتگاه های اجرایی، موسســات و نهادهای دولتی و عمومی و ســایر صنوف و تشکل های قانونی، تدوین 
بانک های اطالعاتی روزنامه نگاران، برگزاری جشــنواره ها، نمایشــگاه ها و بزرگداشت مناسبت های مطبوعاتی 
در اســتان، همکاری با مراکز عرضه و فروش نشــریات محلی به منظور تقویت ســامانه توزیع مطبوعات در 
اســتان، دفاع از حقــوق حرفه ای اعضاء و داوری در اختالفات داخلی روزنامه نگاران اســتان، حل مشــکالت 
صنفــی اعضاء و فراهم آوردن تســهیالت رفاهی برای آنان، تأســیس و تقویت تعاونی )مصرف، مســکن( و 
صندوق اعتباری حمایت، برای اعطای تسهیالت به اعضاء، جذب حمایت های مالی و تسهیالت دولتی و توزیع 
قاعده مند آنها در بین اعضاء، تدوین و اجرای برنامه های فرهنگی- آموزشــی در جهت توسعه کیفی مطبوعات 
استان، آسیب شناسی فعالیت های مطبوعاتی و طراحی ساز و کارهای الزم برای ارتقای کمی و کیفی مطبوعات 
اســتان، ایجاد بستری برای خدمات رسانه ای و آموزشــی به ادارات،نهادها و متقاضیان در جهت تأمین مخارج 
مطبوعات، آموزش شــیوه های حرفه ای روزنامه نگاری و فنون و تخصص های مرتبط به اعضاء، روزنامه نگاران 
غیرعضو و عالقه مندان به این حرفه، تعامل فعاالنه با اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان و اداره کل 
مطبوعات و خبرگزاری های داخلی در تکمیل بانک های اطالعاتی، برگزاری جشنواره ها، فعالیت ها و بزرگداشت 

مناسبت های مطبوعاتی در استان براساس تفاهم نامه های منعقده و مصوب فی مابین.
3- اساسنامه جدید خانه مطبوعات شامل 52 ماده و 45 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

این آگهی به استناد نامه شماره 16/111/7127 مورخ 1396/7/18 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
همدان صادر گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشانی در واحد ثبتی(، تصویب اساسنامه جدید، اصالح ماده 
اساســنامه )تغییر موضوع فعالیت( انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

»شــرکت سروش امید پارســیان درنظر دارد عملیات استخراج 
از معدن شن و ماســه خود، واقع در اراضی سارمساقلو در شهر 
زنجان، اســتان زنجان را ازطریق برگزاری مناقصه به پیمانکار 
ســرمایه گذار واگذار نماید. عالقمندان می توانند برای کســب 
اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 1396/08/15 
با شــماره تلفن 09122457988 آقای حامد شــیرازی تماس 

حاصل نمایند.«

آگهی اخطار افراز

هادی بیگی ده آبادی 
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان میبد

نظر به اینکه آقای محمدحســین برزگری فرزند محمدحســن طی 
دادخواست شــماره 5/690 مورخ 96/4/25 تقاضای افراز سهم خود 
از پالک 7171 بخش 21 یزد را نموده است جهت بررسی موضوع و 
وقت معاینه محل برای ساعت 8 صبح مورخ 96/8/17 تعیین گردیده 
اســت لذا از شما آقای محمدعلی ذوالفقاری ده آبادی فرزند محمد به 
عنوان مالک مشــاعی )به علت عدم حضور( دعوت می شود در موعد 
مقرر در محل اداره ثبت اسناد و امالک میبد حاضر شوید تا به همراه 
نماینده و نقشــه بردار ثبت به محل وقوع ملک عزیمت شود. بدیهی 

است عدم حضور شما مانع از انجام عملیات افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار: یک شنبه 96/7/30

پرونده کالسه 9609986110700290 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز تصمیم 
نهایی شماره 9609976110700772 

خواهان: آقای اصغر بهرامی فارســانی فرزند مرتضی با وکالت خانم شیما سالمی فرزند یعقوب به 
نشانی استان خوزستان- شهرستان اهواز- اهواز- خ طالقانی بین خ مسلم شریعتی طبقه 2 پ 251

خوانده: آقای حبیب پور نیسی فرزند عباس به نشانی مجهول المکان
رای دادگاه خواسته: مطالبه وجه چک

در خصوص دعوی آقای اصغر بهرامی فارســانی فرزند مرتضی با وکالت خانم شیما سالمی و به طرفیت 
آقای حبیب پور نیســی فرزند عباس و بخواســته و تقاضای مطالبه مبلغ 3/278/150/000 ریال وجه پنج 
فقره چک بشــماره های 103587و 103585 و 249816 تا 249818 بانضمام کلیه خســارات قانونی اعم 
از هزینه دادرســی و حق  الوکاله وکیــل و تاخیر تادیه لغایت اجرای حکم، دادگاه و با توجه به رونوشــت 
مصدق چکها و گواهی عدم پرداخت بانک محال الیه مستند دعوی به شماره های فوق الذکر عهده بانک 
کشــاورزی و امضاء خوانده در ذیل آن که توســط بانک مربوطه گواهی شده است و نظر به اینکه خوانده 
درجلســه دادرسی حاضر نشده و دلیلی  و مدرکی دال بر پرداخت ما فی الذمه خود و یا ابراء ذمه خود ارائه 
ننموده اند و منکر صدور مستند ابرازی خواهان نشده اند و لذا دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص 
و به اســتناد مواد 310 و 313 و 320 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
198و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  ســه 
میلیارد و دویســت و هفتاد و هشــت میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته و همچنین به 
پرداخت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی و نیز بپرداخت 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چکها لغایت اجرای حکم بر مبنای شــاخص نرخ تورم اعالمی بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم  می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این مرجع و ظرف مهلت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید 

نظر استان خوزستان است.
رئیس شعبه چهارم دادگاه حقوقی اهواز- علیرضا عبادی نیا
نشانی: استان خوزستان- شهرستان اهواز- انتهای عامری اول نیوساید- مجتمع قضایی شهید تندگویان )انرژی(

شماره دادنامه: 9609976110700772دادنامه
شماره پرونده: 9609986110700290 
شماره بایگانی شعبه:  960304

آگهی مزایده نوبت اول اموال غیرمنقول
بموجــب دادنامه شــماره 9509978710300597 مورخه 95/12/4 شــعبه دوم دادگاه حقوقی 
دادگستری سنندج که منتهی به پرونده اجرایی کالسه 960425 این اجرا گردیده است دستور 
فروش ماترک مرحوم احمد زندکریمی طبق نظر کارشناســان رســمی دادگســتری، صادر شده 
اســت لذا امالک و اموال منقول و غیرمنقول مشــروحه ذیل که طبق نظریه کارشناسان رسمی 
دادگســتری قیمت گذاری شده است و در روز دوشنبه مورخه 96/8/22 از ساعت 9 الی 
10/30 در محل دفتر اجرای احکام متمرکز شــعبه اول حقوقی با حضور دادورز شعبه و نماینده 
دادســرای عمومی به مزایده گذاشته می شود. طالبین می توانند پنج روز قبل از روز مزایده از مال 
مــورد مزایده بازدید بعمل آورند. در صورت ممانعت غیر، با کســب مجوز اقدام و در روز مزایده 
پیشــنهاد خود را بصورت کتبی و بدون خط خوردگی تسلیم نمایند. برنده مزایده کسی خواهد بود 
که باالترین قیمت را روز برگزاری مزایده پیشــنهاد و فی المجلس مبلغ 10٪ قیمت پیشنهادی را 
بعنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و یا طی فیشی به حساب شماره 2171294356004 سپرده 
دادگســتری واریز نموده و حداکثر ظرف یک ماه آینده ترتیب مابقی قیمت اموال مورد مزایده را 

بدهد. در غیراینصورت مبلغ 10٪ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
اموال غیرمنقول شامل:

1- منــزل مســکونی به آدرس: ســنندج- چهاربــاغ- کوچه خلیفــه فتاح یک- کد پســتی 
6615616634- دارای مســاحت عرصــه 389/53 مترمربع که از ضلع شــمالی به کوچه و از 
دیگر جهات به پالکهای مجاور محدود با ســازه ترکیبی اســکلت چوبی و فلزی ملک بصورت 
چند بخش با وضعیت یک خوابه و ســرویس کامل درآمده، و دارای امتیازات چهارگانه می باشــد. 
با توجه به کلیه عوامل موثر در ارزش گذاری و بدون در نظر گرفتن تســهیالت 
بانکی)وام( این ملک توسط کارشــناس به مبلغ پایه 4/581/145/000 ریال 

قیمت گذاری شده است.
2- یــک باب مغــازه به آدرس: ســنندج- خیابــان انقالب- بازار حلبی ســازان- کد پســتی 
6615615581- دارای مساحت 21 مترمربع، دارای یک نیم طبقه و صحن در جلو دارای امتیازات 
چهارگانه می باشــد. با توجه به کلیه عوامل موثــر در قیمت گذاری و تجاری بودن، 
قیمت پایه مغازه توسط کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 3/500/000/000 

ریال تعیین شده است.
مرادی- دفتر اجرای احکام شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان سنندج

دادنامه
پرونده کالســه 9509982831900294 شــعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( دادگســتری 

شهرستان بوئین زهرا تصمیم نهایی شماره 9609972831900348
خواهان: خانم بتول خلیلی فرزند نعمت اله با وکالت خانم فرزانه بابائی فرزند باقر به نشــانی 

قزوین- بوئین زهرا- بوئین زهرا روبروی دادگستری خ ولیعصر
خوانده: آقای بهرام فرهنگی اســکی کنه فرزند اکبر به نشــانی تهران- میدان بهاران- خ 
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خواسته: طالق به درخواست زوجه

»رای دادگاه«
در ایــن پرونده خانم بتول خلیلــی فرزند نعمت اله با وکالت خانم فرزانــه بابایی فرزند باقر 
دادخواســتی را به طرفیت آقای بهرام فرهنگی اسکی کنه فرزند اکبر به خواسته صدور حکم 
طالق تقدیم نموده است. تصویر مصدق سند نکاحیه شماره 5182 تنظیمی در دفتر رسمی 
ازدواج شــماره 99 بوئین زهرا، بیانگر زوجیت دائم طرفین می باشد. خواهان مبنای خواسته 
خویش را عســر و حرج از بابت، ترک زندگی مشترک بدون عذر موجه توسط زوج)از سال 
1393(، استنکاف از پرداخت نفقه، سوءرفتار زوج)ضرب و جرح، توهین( اعتیاد به مواد مخدر، 
اعالم نموده اســت و اظهار داشته بر اساس موارد فوق، شرایط زندگی برایم سخت و دچار 
عســر و حرج شده ام و دادخواســت طالق را تقدیم نموده است. با ارجاع موضوع به داوری؛ 
داور زوجه اظهار داشــته، با توجه به اینکه زوج حدود دو سال است زندگی مشترک را ترک 
نموده و زوجه در این مدت در عسر و حرج قرار گرفته است، طالق را به مصلحت زوجه بیان 
داشته است. داور زوج نیز بیان داشته؛ خوانده)زوج( بعد از دو ماه از عقد دائم در سال 1393 
زندگی مشترک و زوجه را ترک نموده و رفته است و امکان مصالحه بین زوجین فراهم نبوده 
اســت. شهود تعرفه شده خواهان نیز بر ترک زندگی مشترک توسط زوج، سوءرفتار)ضرب و 
جرح، توهین، تهدید و...(، اســتنکاف از پرداخت نفقه و اعتیاد وی شهادت داده اند. تحقیقات 
محلی توســط ضابطان قضایی نیز نشان دهنده، اعتیاد خوانده به مواد مخدر و ترک زندگی 
مشــترک و عدم پرداخت نفقه زوجه بوده است. رای دادگاه در خصوص محکومیت حقوقی 
نفقه نیز پیوســت پرونده می باشد. النهایه دادگاه با عنایت به دادخواست تقدیمی و اظهارات 
خواهان و شهود تعرفه شــده، رای دادگاه حقوقی، تحقیقات محلی در خصوص موضوعات 
بیان شــده، نظریه داوران، عدم حضور خوانده در جلســات دادرسی و عدم ارائه دفاع مفید و 
موثر در موضوع و با عنایت به اینکه ادامه زندگی مشــترک بعد از چند ســال ترک زندگی 
توسط زوج، استنکاف از پرداخت نفقه، سوءرفتار، نوعا برای هر فردی مشقت بار بوده و قابل 
تحمل نمی باشد و تداوم زندگی مشترک را برای زوجه با عسر و حرج مواجه ساخته است و 
بــا عنایت به محتویات پرونده و موارد فوق الذکر و اینکه خواهان موارد فوق را از باب نقض 
شــروط ضمن عقدنامه تقاضا ننموده بلکه به عنوان مصادیقی از عسروحرج بیان داشته که 
موارد فوق نیز برای دادگاه محرز بوده است. لذا با وارد دانستن دعوی خواهان و با استناد به 
مــاده 1129 و 1130 و ماده 1145 قانون مدنی و مواد 33، 31، 29، 26، 24 قانون حمایت 
خانــواده مصوب 1391 حکم بر الزام زوج به مطلقه نمــودن زوجه صادر و اعالم می گردد. 
طبق نظر پزشکی قانونی به تاریخ 1396/6/27 زوجه باکره نبوده و باردار نیز نمی باشد. زوجه 
مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت و سایر امور مالی خویش را در قبال طالق به زوج بذل 
نموده است. زوجه نسبت به جهیزیه ادعایی ندارد. زوجین دارای فرزند مشترک نمی باشند لذا 
موضوع حضانت و مالقات طفل نیز منتفی است. نوع طالق بائن و مدت اعتبار رای از تاریخ 
قطعیت، شش ماه می باشد. سردفتر محترم طالق در اجرای ماده 33 قانون حمایت خانواده، 
در صورت امتناع زوج از اجرای صیغه طالق، در اجرای آن دارای نمایندگی می باشــد. رای 
صادره غیابی و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 

بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان قزوین می باشد.
علی موحدی
 دادرس شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان بوئین زهرا

آگهی حصر وراثت
آقای محمد شــهرت رضوان قلعه ســفید نام پدر علی به شناسنامه 13084 
صادره از شــیراز درخواستی به خواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم 
و توضیح داده که شــادروان مرحومه اعظم شهرت عشــیری به شناسنامه 
1920014470 صادره اندیمشک در تاریخ 95/8/7 در اهواز اقامتگاه دائمی 
فــوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی با مشــخصات فــوق )زوج متوفیه( 
2- نازاری ابراهیمی لیوسی شــماره شناسنامه 135 صادره اندیمشک )مادر 
متوفیه( والغیر به شرح دادخواست تقدیمی 960459/8/96 حقوقی می باشد. 
اینک با انجام تشــریفات قانونــی مراتب مزبور را در یــک نوبت آگهی 
می نمایــد تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
و هر وصیت نامه به جز ســری و رســمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره ۲ اهواز  
اسالمی

آگهی حصر وراثت
بانو حمیده شــهرت سعیدی نام پدر یونس بشناســنامه 564 صادره از 
دشت آزادگان درخواســتی به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم 
و توضیــح داده که شــادروان مرحوم عبدالرضا شــهرت دعیش طرفی 
بشناســنامه 77 صادره دشــت آزادگان در تاریــخ 95/12/13 در اهواز 
اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی با مشــخصات 
فوق )زوجه متوفی( 2- حسام دعیش طرفی شماره ملی 1745079947 
صادره اهواز 3- علی دعیش طرفی شماره شناسنامه 4725 صادره اهواز 
4- حســن دعیش طرفی شماره شناسنامه 6580 صادره اهواز )فرزندان 
ذکور متوفی( 5- فهیمه دعیش طرفی شــماره شناسنامه 7084 صادره 
بستان 6- سکینه دعیش طرفی شــماره شناسنامه 5762 صادره اهواز 
7- مهناز دعیش طرفی شماره شناسنامه 22674 صادره سوسنگرد 8- 
حمیده دعیش طرفی شــماره شناسنامه 10039 صادره بستان 9- زینب 
دعیش طرفی شــماره ملی 1980051062 صادره بســتان 10- بدریه 
دعیش طرفی شــماره شناسنامه 10038 صادره بســتان 11- خدیجه 
دعیش طرفی شماره شناسنامه 2422 صادره اهواز 12- زهرا دعیش طرفی 
شماره ملی 1746209259 صادره اهواز 13- ورده دعیش طرفی شماره 
شناسنامه 5975 صادره فرابه بســتان 14- فوزیه دعیش طرفی شماره 
شناســنامه 5977 صادره فرابه بستان 15- سعیده دعیش طرفی شماره 
شناســنامه 7085 صادره فرابه بســتان )فرزندان اناث متوفی( و الغیر 

بشرح دادخواست تقدیمی 960435/8/96 حقوقی می باشد.
اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتــب مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
و هر وصیت نامه بجز ســری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره ۲ اهواز


