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فروش زمین
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ونشتار

فروش آپارتمان

موقوفات مدرسه غیاثیه نیریز

دکتر مختار کمیلی

فروش خانه

خریدار وسایل دست دوم

فروش ملک

گوناگون

اجاره مغازه
دفتر نیریزان فارس از  7صبح
تا 8شب یکسره باز است
(پنجشنبهها تا )13:30
شناسه آگهی338853 :

14681

آگهی تغییرات شرکت سنگبریمیثمنیریز

شرکتسهامیخاصبهشمارهثبت 331وشناسهملی10530069784

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/08/24تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 سمت اعضا هئیت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید :آقای احمد مبارکی به شماره ملی 2559647123به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی مبارکی به شماره ملی
 2559874032به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای اکبر مبارکی به شماره ملی
 2559647321به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره - .کلیه اسناد و اوراق بهادار و
تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء آقای احمد
مبارکی (مدیرعامل) و آقای اکبر مبارکی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت
معتبر و نامه ها و مکاتبات اداری با امضاء آقای احمد مبارکی (مدیرعامل) یا اکبر مبارکی
(رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکتدارای اعتبار می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس   /مرجع ثبت  شرکتها و مؤسسات غیرتجاری نیریز
شناسه آگهی338851 :

آگهی تغییرات شرکت مسافربریگیتیپیمانیریز

14679

شرکتسهامیخاصبهشمارهثبت 562وشناسهملی10530097904

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/04/02تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ آقای حمیدرضا یگانه نیریز به شماره ملی 2559050803به سمت رئیس هیات
مدیره 2ـ آقای حسن یگانه به شماره ملی  2559565099به سمت مدیر عامل 3ـ آقای
محمود یگانه نیریز به شماره ملی  2559478064به سمت نایب رئیس هیات مدیره
ب  :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و
عقوداسالمی با امضاء آقای حمی د رضا یگانه نیریز( رئیس هیئت مدیره ) و آقای محمود
یگانه نیریز (نائب رئیس) و آقای حسن یگانه (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر
می باشد و کلیه نامهها ومکاتبات اداری با امضاء حسن یگانه ( مدیر عامل ) همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس   /مرجع ثبت  شرکتها و مؤسسات غیرتجاری نیریز

آگهی تحدید حدود اختصاصی

14670

مصطفی علیخانی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نیریز

ش  -1222مورخ 97/10/11

تاریخ انتشار :یکشنبه 1397/10/16

آگهی مزایده

اثر داده نمیشود.

-3شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد مختار
میباشد .

-4برندگان مزایده میبایست ظرف مدت
یک هفته نسبت به واریز بهای زمین
خریداری شده به صورت نقدی اقدام
نمایند ،عدم واریز وجه در مهلت یک هفته
به منزله انصراف شخص برنده مزایده
میباشد .بدیهی استدر صورت عدم اقدام
الزم از ناحیه خریدار سپرده آنها به نفع
شهرداری ضبط خواهد شد .
-5چنانچه نفرات اول ،دوم و سوم مزایده
حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنها
به نفع شهرداری ضبط میگردد.
-6سند رسمی مالکیت صرفاً به نام شخص
برنده مزایده انتقالداده خواهد شد و الغیر.
-7در رابطه با اخذ و هزینه انشعاب برق و

گاز و تلفن ،شهرداری هیچگونه مسئولیتی
ندارد .
-8در صورتیکهدر اندازه زمینها تغییراتی
ایجاد گردد براساس قیمت برنده مزایده
محاسبه و اخذ میگردد.
-9کلیه هزینههای نقل و انتقال و درج
آگهی بعهده برنده خریدار میباشد.
-10مزایده مشمول قانون منع مداخله
میباشد.
-11میخکوبی و محدوده زمینهای
موضوع مزایده به مدت یک ماه از تاریخ
صورتجلسه کمیسیون عالی معامالت
تحویل داده میشود و پس از گذشت یک
ماه شهرداری هیچگونه مسئولیتی ندارد.

ردیف

شماره
قطعه

پالک ثتی
شماره

نشانی

کاربری

1

قطعه 32

3331/3055

بلوار منابع طبیعی  -ضلع شمالی اداره برق

مسکونی

242

نوبت اول97/10/16 :
(نیریزان فارس)
نوبتدوم97/10/23 :
(نیریزان فارس)
امور مالی شهرداری نیریز

2

قطعه 33

3331/3054

بلوار منابع طبیعی  -ضلع شمالی اداره برق

مسکونی

قیمت کل
(ریال)

10درصد
سپرده

1/113/200/000

111/320/000

242

4/600/000

1/113/200/000

111/320/000

3

قطعه 34

3331/3053

بلوار منابع طبیعی  -ضلع شمالی اداره برق

مسکونی

242

4

قطعه 35

3331/3052

بلوار منابع طبیعی  -ضلع شمالی اداره برق

مسکونی

242

4/600/000

1/113/200/000

111/320/000

بلوار منابع طبیعی  -ضلع شمالی اداره برق

مسکونی

4/600/000

1/113/200/000

111/320/000

240

قطعه 90

-------

بلوار منابع طبیعی  -ضلع شمالی اداره برق

مسکونی

4/100/000

984/000/000

98/400/000

240

قطعه 91

-------

بلوار منابع طبیعی  -ضلع شمالی اداره برق

مسکونی

4/100/000

984/000/000

98/400/000

240

قطعه 92

-------

بلوار منابع طبیعی  -ضلع شمالی اداره برق

مسکونی

4/100/000

984/000/000

98/400/000

240

4/100/000

984/000/000

98/400/000

5
6
7
8

قطعه 89

-------

14680

آگهی تغییرات شرکت سنگبریمیثمنیریز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ 1397/08/24
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند :آقای اکبر مبارکی به شماره ملی 2559647321و آقای احمد مبارکی به شماره ملی  2559647133و آقای مجتبی
مبارکی به شماره ملی  2559874032برای مدتدو سال انتخاب گردیدند.
 آقای عباس مبارکی به شماره ملی  2550046455به سمت بازرس اصلی و آقای جوادمبارکی به شماره ملی  2559893959به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال
مالی انتخاب گردیدند - .روزنامه نیریزان فارس جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب
شد.

آگهی تغییرات شرکت خدماتیرنگینرخنیریز

14665

شرکتسهامیخاصبهشمارهثبت 937وشناسهملی10860273343

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ  1397/08/27تصمیمات ذیل
اتخاذ شد:
 روزنامه کثیراالنتشار نیریزان فارس جهتدرج آگهی های شرکت تعیین شد. آقای محمدحسین فاطمی به شماره ملی  2559204908به عنوان بازرس اصلی ،خانم سعیدهامینی به شماره ملی  2559913984به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
 اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند :آقای عبدالحسین فاطمی به شماره ملی 2559204894و خانم طاهره فاطمی به شماره ملی  2559909464و آقای علی اکبر اسماعیلی
به شماره ملی  2490712993همگی بعنوان اعضاء اصلی هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب

14651

شدند.

متراژ قیمت واحد
(ریال)
متر مربع
4/600/000

شناسه آگهی334279 :

شرکتسهامیخاصبهشمارهثبت 331وشناسهملی10530069784

شناسه آگهی334278 :

 -12با توجه به درخواست واحد حقوقی
شهرداری جهت هم نواختی پاکتها در
زمان تحویل پاکت الف و ب با دبیرخانه
شهرداری هماهنگی الزم به عمل آورید.
-13کمیسیون عالی معامالت رأس ساعت
 ۱۷مورخ  1397/11/03برای پیشنهاد
دهندگان آزاد میباشد و نتایج اعالم
میگردد.
-14مستند به ماده  7برندگان مزایده
میبایست حداکثر هفت روز از اعالم نظر
کمیسیون عالی معامالت نسبت به تسویه
حساب وجه مربوطه به امالک به صورت
نقدی اقدام الزم بعمل آید وگرنه سپـــرده
آنان به نفع شـهرداری ضبط میگردد.

14534/38

 -15شرکت کنندگان میبایست جهت
خرید اسناد مزایده مبلغ  200/000ریال به
حساب 0110317436000نزد بانک ملی
شعبه احمد نیریزی واریز و فیش مربوطه
را جهت تحویل و خرید اسناد مهر شده
به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.
حداکثر مهلت فروش اسناد از تاریخ
دومین انتشار آگهیده روز کاری است.

لیست امالک شهرداری واقع در بلوار منابع طبیعی  -ضلع شمالی اداره برق

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس   /مرجع ثبت  شرکتها و مؤسسات غیرتجاری نیریز

اجرای احکام شــورای حل اختالف در نظر دارد ششــدانگ یک باب مغــازه تحت پالک 5/4762
متعلــق به محکومعلیه پرونــده کالســه  96/381و  96/378و  382/96و  379/96و 960578
اجراییه با قیمت پایه به مبلغ  33.800.000تومان به فروش برساند.
مغازه مذکور به مســاحت  24مترمربع با اســکلت آجری سقف طاق ضربی بوده که دارای انشعاب
آب و برق و گاز و تلفن میباشــد و هماکنون در تصرف مالک آن (حامدکریمی) میباشــد.ارزش
پالک فوق با درنظر گرفتن جمیع جهات موثر در امرکارشناســی از قرار هر متر مربع 1.200.000
تومان میباشد.
مزایده رأس ســاعت  10:30صبح مورخ  97/11/07در اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف
انجــام و به فرد یا افرادی که بــه باالترین قیمت خریداری نمایند به فروش میرســد .متقاضیان
میتوانند ظرف  3روز قبل از انجام مزایده به شورای حل اختالف مراجعه تا نسبت به بازدید مغازه
اقدام گردد .ضمناً برنده مزایده میبایســت دهدرصد قیمت پیشــنهادی را در همان روز به حساب
ســپرده شــورای حل اختالف واریز و مابقی را ظرف مدت یکماه پرداخت نماید .در غیر اینصورت
مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد گردید.
اکبر شهســوار ،قاضی  واحد اجرای احکام مدنی شعبه اجرایی احکام حقوقی شورای حل اختالف نیریز

نظر به اینکه شهرداری نیریز قصد
دارد باستناد ماده  13آئیننامه مالی
شهرداریها و در راستای اجرای بودجه
سال  97و مجوز شماره  40مورخ
97/1/21شورای اسالمی شهر نیریز
نسبت به فروش امالک مشروحه ذیل
واقع در بلوار منابع طبیعی از طریق آگهی
مزایده اقدام نماید ،لذا از کلیه متقاضیان
دعوت بعمل میآید بادر نظر گرفتن اسناد
و شرایط ذیل پیشنهادات خود را حداکثر
تا تاریخ  97/11/03در پاکت سربسته و
الک مهر شده به دبیرخانه شهرداری واقع
در خیابان طالقانی تحویل و رسید اخذ
نمایند .ضمناً جهت اطالع بیشتر با شماره
تلفنهای  53830538و 53830532
داخل ی  133و یا به سایت �www.ney
 riznet.irمراجعه فرمایید.
شرایط :
 -1مبلغ سپرده هر قطعه باید نقداً به
حساب  0105692262004سپرده
شهرداری نزد بانک ملی شعبه احمد
نیریزی واریز و فیش مربوطه را ضمیمه
پیشنهاد نمایند.
-2به پیشنهادات مخدوش ،ناخوانا و فاقد
سپرده و پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر
به دبیرخانه شهرداری رسیده باشد ترتیب

شناسه آگهی338852 :

چون آگهی و عملیات تحدیدی اختصاصی پالک  3552/45واقع در بخش  22فارس نیریز ملکی
محمدعلی زارع فرزند الهمراد باید تجدید شود و بر حسب تقاضای مالک که درخواست انتشار آگهی
تحدیــد حدود اختصاصی نموده وقت تحدید حدود دوشــنبه  8بهمنماه  1397تعیین و عملیات
تحدید از ساعت  8صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد .به وسیله این آگهی از متقاضی مزبور
و کلیــه صاحبان امالک مجاور بر طبق ماده  14قانون ثبت دعوت میگردد که در وقت مقرر و در
محل وقوع ملک حضور بهم رســانند .واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی باستناد
ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدتا  30روز پذیرفته خواهد شد که بایستی
کتباً به اداره ثبت محل تســلیم و رســید عرض حال تســلیم نماید .ضمناً معترض از تاریخ تسلیم
اعتراض به اداره ثبت یکماه فرصت خواهد داشــت که دادخواســت خود را به دادگاه صالح تقدیم
و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت ارائه نماید .در غیر اینصورت سند مالکیت برابر
مقررات صادر خواهد شد.

آگهی مزایده امالک شهرداری نیریز

14685/32
14685/30

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس   /مرجع ثبت  شرکتها و مؤسسات غیرتجاری نیریز

آگهی تغییرات شرکت خدماتیرنگینرخنیریز

14666

شرکتسهامیخاصبهشمارهثبت 937وشناسهملی10860273343

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/08/27تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 سمت اعضاء اصلی هئیت مدیره به قرار ذیل انتخاب شدند :آقای علیاکبر اسماعیلی بهشماره ملی  2490712993به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم طاهره فاطمی به شماره ملی
 2559909464به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالحسین فاطمی به شمارملی
 2559204894به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدتدو سال انتخاب شدند.
 دارندگان حق امضا :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره(علیاکبر اسماعیلی) همراه با مهر
شرکت معتبر و نامه ها و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل (عبدالحسین فاطمی) یا رئیس هیئت
مدیره(علی اکبر اسماعیلی) همراه با مهر شرکتدارای اعتبار می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس   /مرجع ثبت  شرکتها و مؤسسات غیرتجاری نیریز

شناسه آگهی334280 :

آگهی تغییرات شرکتسنگبریپیامسنگنیریز

14667

شرکتسهامیخاصبهشمارهثبت 513وشناسهملی10530092173

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/02/05تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 سمت اعضاء اصلی هئیت مدیره به قرار ذیل انتخاب شدند :آقای عبداله عبدی ایزی به شمارهملی  2559229242به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم ملیکا قرائی غوری به شماره ملی
 2559230283به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید احمد طبا طبا ئی نیا به شمارملی
 2559229420به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.
 دارندگان حق امضا :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء ثابت سیداحمد طباطبا ئینیا (مدیر عامل ) همراه با مهر شرکت
معتبر و نامهها و مکاتبات اداری با امضاء سید احمد طباطبائینیا (مدیر عامل ) همراه با مهر
شرکتدارای اعتبار میباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس   /مرجع ثبت  شرکتها و مؤسسات غیرتجاری نیریز

مسجد و مدرسه غیاثیه از بناهای بسیار
قدیمی نیریز بوده که امروز هیچ نشانی
حتی از محل بنای آنهادردست نیست.
در بخشهای پیشین ،به بخشی از وقفنامه،
محالت و اشخاص نام بردهدر آن اشاره شد.
در ادامه بخشهای دیگر آن آورده میشود:
موارد مصرف در آمد موقوفات
درآمد موقوفات مدرسه و مسجد مزبور،
در موارد متعدد هزینه میشده است که
مهمترین آنها ،پرداخت وظیفه و حقوق
مدرسان و ط ّ
الب مدرسه بوده است و بخشی
نیز ِ
صرف آبادانی خود موقوفات و جلوگیری
از خرابی آنها میشده است .مبلغی ازدر آمد،
صرف آش خیر میشده است« :یک سدس
حاصل آنها کماکان صرف مصالح آش خیر و
به فقرا و مساکین عاید گردد».
یکی دیگر از موارد مصرف درآمد موقوفات،
داالن شارع مسجد
هزینه روغن چراغ
ِ
مدرسه بوده است:
«و موازیدو قطعه ارض بیاض واقعهدر آبرود
مذکوره یکی مشهور به ارض رکان واقعه در
مدعوة به
خلف قنوات و میانچاه و دیگری ّ
ارض زرگری که قدر فیمان و حدود اربعهی
آن در تحت امالک موقوفه سابقاً ذکر شده
و تحریر یافته ،وقف بوده باشد بر مسجد
مزبور که حواصل و نمای او را بعد از وضع
مؤنات( )1به شرحی که مرقوم میگردد
صرف خرج تعمیر و قیمت فرش و روشنایی
و حق الجعاله( )2مؤذن و خادم و قیمت روغن
چراغ که در دالون شارع مسجد و مدرسه و
بیتالخالء( )3ضروری است نمایند».
بخشهایی از وقفنامه
ِ
مسجع تازی آغاز
وقفنامه با این
عبارات ّ
میشود :
بسمالله الذی تنزه ذاتُه عناالمکنه
والجهات و تقدس وجوده عناالزمنه
والحرکات و تعالی شأنه عنالحد و
توسل الی نیل سبحان
ّ
عدالصفات و ّ
تقرب الی
و
بالصدقات
المتوسلون
ه
رحمت
ّ
جناب حضرتهالمقربون با لقربات( )4و ...
پس از عبارات تازی و مسجع باال ،دو بیت
زیر آمده است:
ای حمد و ثنایت سبب ع ّز و جالل
و از [متن :ار] اسم تو نامی صحف اهل کمال
نام تو کلید مخزن هر علمت
قیوم و قدیر متعال
ای قادر و ّ
سپس سخن را به ستایش خداوند افتتاح

بخش پنجم

مینماید:
افتتاح کالم به نام واجباالعظام سلطانی
()5
«ان لی جنود مجنده»
سزد که به امر نافذّ :
حد عدم بهدارالملک
اعیان ممکنات را از سر ّ
وجود متوجه ساخت و منشور خالفت
کبری به نام آدم خاکی مرقوم رقم عنایت
گردانید و او را به خلّه خلّت «و اصطفا و
تشریف شریف اضافت و احتساب نواخت.
[]...
اوست کز روز ازل مسنددینداده به علم
تا نهد شمع هدایت به ره اهل ضالل
قدرت اوست که آراست گلستان وجود
حکمت اوست کهداده است به ما علم کمال
نعت و ستایش پیامبر
والصاله والسالم االتّمان االشرفان االشمالن
البهیه المتبرکات
االکمالن
الزکیه ّ
والتحیه ّ
ّ
َضل ُه علی جمیع اهلاالرضین
علی َمن ف ّ
والسموات وارسله باالیات البینات و ُختم به
ص به العروج فی اهل المقامات
الرساله و َخ َّ
الغمه و شافع ا ّالمة
کاشف
و
الرحمه
اعنی نبی
ّ
فی العرصات الذی بَ َع َث ُه الی کافه الخالیق من
االنس و الجان و انزل علیه الصحیفه الشریفه
()6
الفرقان
او رسولی که بیدوات و قلم
کرد انشای علمدر عالم
کسب هر علمدر ازل فرمود
مشکل هفت چرخ حل فرمود
وصیت افاده و استفاده آیات معجز سمات
فرقانی در ایوان کیوان انداخت و احکام
مبارک آسمانی بیقیل و قال ساخته در
مدرسه زمان منسوح ساخت و َعلَ ِم ِعلم
حقایق معارف یزدانی به مصدوقه «علّم
بالقلم علّم االنسان مالم یعلم»( )7در میدان
آرزوی ارباب طلب که خالصۀ اهل عالمند،
افراخت.
نعت خلق کسی که قرآن است
وصف او خلق را چه امکان است
نعت ائمه
عمه و وصیه و اخیه و کاتب
سیما ابن ّ
«ّ ...
وحیه و مخزن علمه و ابو بنیه و خلیفته
بالنص الجلی الذی نام فی مضجعه و قام
ّ
َفس ُه لِ ِ
نفس ِه
بامره و حارب مع اعدائه و بَ َد َل ن َ
الشریف اعنی امام المشارق و المغارب و
مظهر العجایب و مظهر الغرائب اسدالله
الغالب و مطلوب ّ
کل طالب امیر المؤمنین
و قُدوة السالکین المتقین و یعسوب الدین و
()8
الغر المحجلین ...
قائد ّ

دوهم
محبهم مومن تقی فی الجنة مخلدا َع ّ
()9
کافر شقی فی النار مؤبدا»
پینوشت:
 -1وضع مؤنات؛ وضع :کمکردن /مؤنات:
مخارج
 -2حقالجعاله :مزد ،پای مزد
 -3بیتالخالء :مستراح
 -4بسما :...به نام خدایی که ذات او از مکانها
و جهات و هستی او از زمانها و حرکات منزه
و برتر است و شأن او از حد و شمارش صفات
برتر است و متوسالن با صدقه به رسیدن
رحمت او متوسل میشوند و مقربان با
کارهای نیکو و طاعات ،به درگاهش تقرب
جویند.
 -5اِ ّنلی :بهدرستی که من سپاه گرد و جمع
شده دارم .در حدیث آمده است :االرواح
جنود مج ّنده.
تحیت
و
کامل
شامل
تمام
سالم
 -6درود و
ّ
پاک روشن بر کسی باد که خداوند او را بر
همهی اهل زمین و آسمان برتریداد و او را با
آیات روشن و ّبین فرستاد و پیامبری را به او
ختم کرد و عروج به مقامات را به او اختصاص
داد یعنی پیامبر رحمت و زدایندهی غم
و شفیع امت در عرصه قیامت .کسی که
خداوند او را به همه مخلوقات از انسان و جن
مبعوث کرد و صحیفه شریف قرآن را بر او
فرستاد.
 -7علّمبالقلم( ... :علق :)4 /به وسیله قلم
آموخت .آنچه را که انسان نمیدانست به
تدریج به او آموخت.
 -8بهویژه پسرعمو و وصی و برادر و کاتب
وحی و گنجینه دانش و پدر فرزندان و
جانشین او به نص آشکار ،کسی که در
خوابگاه او خفت و به امر او قیام کرد و با
دشمنانش جنگید و جان خود را برای جان
شریف بذل کرد .یعنی پیشوای مشارق و
مغربها ،مظهر عجایب و غرایب ،اسدالله
پیروز و کسی که هر جویندهای او را طلب
میکند ،امیر مؤمنان و پیشوای سالکان
پرهیزگار ،یعسوب دین و رهبر مسلمانان
که از کثرت وضو و مسح دست و پای و
پیشانی سفید و نورانیدارند.
-9دوستدار آنها مؤمن و پرهیزگار و جاودانه
در بهشت است امادشمن آنها کافر و بدبخت
است ودردوزخ ماندگار.
ادامه دارد...

گنجینههایادب

چقدر زن که فقط تن حسابشان کردند!

مریم جعفری آذرمانی
زاده  ۱۳۵۶از شاعران امروز ایران.
دارای مدرک کارشناسی مترجمی زبان فرانسه و
همچنین فارغالتحصیل کارشناسی ارشد زبان و
ادبیاتفارسی.
از سال  ۱۳۷۵بهطور جدی سرودن شعر را آغاز
کرد.
بیشتر شعرهای او دارای مضامین اجتماعی،
سیاسی و عاشقانه است.
تاکنون آثار متعددی از او منتشر شده ،مانند
«سمفونی ِ
ِ
روایت قفلشده»« ،پیانو»« ،هفت»،
«زخمه»« ،قانون»« ،صدای ّاره میآید»،
«تریبون»« ،مذاکرات» و...
محمدعلی بهمنی معتقد است کارهای
جعفریآذرمانی بینظیر است و فضاهای فراوانی
را برای فردای شعر و غزل باز کردهاست…
عکس تو زیباترین ِ
مرو ِر ِ
یقین من است
همیشه ِ
ِ
یاد تودر ِ
دوربین من است
چشم
ِ
حداقل
میان اینهمه غم،دلخوشم که ّ
ندیدن «تو» ِ
ِ
ِ
ِ
بهترین من است
حال
غم
چقدر ِ
عاشق آن لحظهام که چشمانت
نشسته آن طرف و ِ
محو ِ
آفرین من است
ِ
زبان با ِز من و حرفهای ممنوعش
و گوشهای تودر این میان ِ
امین من است
زن رسمیِ ،
ببین منم؛ ِ
زن محافظهکار
اسم تو نقطه ِ
همیشه ِ
گفتن ِ
چین من است
حواسپرت شدم ،پس نپرس! یادم نیست
اگر ببوسمت این ِ
عشق ِ
اولین من است

*********
خبر رسید به زن روی فرش جاری شد
غرور یخ زدهاش گرم خانهداری شد
برایدرددلش شیشه پاککن راُبرد
کنار پنجره مشغول سوگواری شد
چگونه میشود این روزنامه پاک کند
کدورتی که از آن روح هم غباری شد
چقدر زن که فقط تن حسابشان کردند
چقدر مرد که فهرست سرشماری شد
به احترام زنانی که سخت زیبایند
به رسم اشک ،لبانم ستارهکاری شد
بزن که رنگ نماندهست روی صورت من
مگر به برکتدستت لپم اناری شد...

اکفهداستان

11

کافهادبیات

یکشنبه  16دی 1397
 6ژانویه  / 2019شماره 216

اکفهکتاب

شخصیت عصبی زمانه ما

نویسنده :کارن هورنای
ترجمه :محمدجواد مصفا
انتشارات :بهجت
تعداد صفحات316 :

آوایجان

تمبک ،ساز مظلوم!

ایمان نصیرزاده
نوازنده و مدرس تنبک

افسانه مظفری

*

«شخصیت عصبی زمانه ما»
اولین اثر کارن هورنای روانکاو
برجستهی معاصر است.
در این کتاب ،هورنای اصول
نظریات خود را در خصوص
ساختمان عصبیت بیان میکند
و به صورتی جامع ،دقیق و
موشکافانه به ترسیم خصوصیات
شخصیت عصبی و نحوهی
شکلگیری و رشد آن میپردازد.
با آنکه کتاب ،تحلیلی است و در
آن با ظرافتی کمنظیر یکدسته
مباحث فنی مطرح شده ،با این
حال از چنان سادگی و وضوحی
برخوردار است که همه کس ،اعم
از متخصص و فرد عادی ،میتواند
از آن استفاده کند و به درک و
بینش تازهای نسبت به وجود خود
در مورد اضطراب ،عصبانیت و...
دست یابد.
متن زیر برگرفته از این کتاب
است:
مهمترین علت شکست شخص

عصبی در جلب محبت ،خشم و
نفرت شدیدی است که در عمق
وجودش نهفته است .کسی که
خود از نعمت محبت محروم بوده
است و بنابراین از ابراز محبت
صادقانه عاجز است ،چگونه
میتواند محبتدیگران را به خود
جلب کند؟ چنین شخصی فقط
نمایش محبت بدهد؛
میتواند
ِ
البته که موفق نمیشود و همیشه
در یک جایی «لو میرود»؛
یعنی خشم و نفرتی که در پشت
نمایشهای محبتآمیز او پنهان
است ،مدام سرک میکشند و به
طریقی خود را نمایان میسازند...
پینوشت:
کتابدار کتابخانه کوثرنور نیریز

کافه پاراگراف

واژه «تمبک» از
دو قسمت «تم» و
«بک» تشکیل شده
و صدای امروزی این
ساز ،برگردان صوتی از این دو بخش را به گوش
میرساند .سابقه تمبک در ایران بسیار کهن و
قدیمی است .تمبک با همه سادگی ،ساختمانش
از نظر موسیقی ایرانی ،دارای اهمیت بسیار است
و بطور کل با توجه به اهمیتی که وزن و ریتم در
موسیقی دارد میتوان به اعتبار و اهمیت تمبک
که پایه ریتم و وزن است پی برد.
وضعیت اجتماعی نامطلوب تمبکنوازان و
دگرگونیهای اجتماعی در قدیم باعث گردید
تا تمبکنوازان نیز به ایجاد تحول در نوازندگی
تمبک بپردازند .تمبکنوازان برجستهای چون
استادحسین تهرانی به دلیل عشق و عالقه
وافرشان به این ساز تالش کردند تا به آن اعتبار
ی جای خود
ببخشند .کمکم تمبک و تمبکنواز 
را در میان دیگر سازها و نوازندگان آن ساز باز
نمود.
سپس با آمدن دیگر نوازندگان زبردستی همانند
استاد محمد اسماعیلی متولد  ،1313استاد
بهمن رجبی متولد  ،1318زندهیاد استاد ناصر
فرهنگفر متولد  ،1326تمبک وارد پهن ه نوینی
ِ
درخشانی صدای انگشتان،
از پیشرفت گردید.
استقامت و سرعت باالی این نوازندگان ،تمبک

استاد حسین تهرانی

 به جای «فوق» بگوییم :باالپارسی بگوییم   :
 -به جای «فهم» بگوییم:دانستن،دریافتن - /به جای «فهیم» بگوییم:دانا

درست بنویسیمَ :سفیرَ /صفیر :امالی این دو کلمه را نباید با هم اشتباه
کردَ .سفیر «پیامآور از جانب کسی نزد کسی» یا «نماینده سیاسی کشوری
در کشوردیگر» است .اما صفیر ،با حرف «ص» ،به «صدای سوتی که معموالً
با گِردکردن لبها برمیآید» و توسعاً به «آواز پرندگان و بعضی دیگر از
جانوران» اطالق میشود:
(منوچهری)
اسبی که صفیرش نزنی می نخورد آب
صفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست
فغان فتاد به بلبل نقاب ُگل که کشید (حافظ)
*  -برگرفته از :غلط ننویسیم ،اثر ابوالحسن نجفی ،ص 230

شهرت روزنامهای

آنتوان چخوف

آنتوان چخوف
رنگ از صورت پدر پرید .مادر ،نگاه خود را به شمایل
مقدسین دوخت و صلیب بر سینه رسم کرد .برادران
دبیرستانیاش از جای خود جهیدند و با پیراهن
خوابهای کوتاه به برادر بزرگشان نزدیک شدند.
 آره ،راجع به من نوشتهاند! حاال دیگر همهی مردمروسیه ،مرا میشناسند! مادر جان ،این روزنامه را مثل
یک یادگاری در گوشهای مخفی کنید! گاهی اوقات
باید بخوانیمش .بفرمایید ،نگاش کنید!
روزنامهای را از جیب درآورد و آن را به دست پدر داد.
آنگاه انگشت خود را به قسمتی از روزنامه که با مداد

را به نقطه خوبی از تکامل رساند .درحال حاضر
استاد نوید افقه نوازنده برجسته و چیرهدست
تمبک تأثیر بسیار زیادی بر روند سیر تکامل و
همچنین بر شخصیت و جایگاه این ساز گذاشته
است .علیرغم اینکه تمبک یکی از کاملترین
سازهای کوبهای پوستی دنیاست (نه به خاطر
ِ
ساختمانساز بلکه به دلیل امکانات زیادی که
برای نوازنده فراهم میآورد) و همچنین ارزش
و اهمیتی که این ساز در موسیقی ایران دارد
متأسفانه آنطور که باید و شاید در شهرستان
نیریز موردتوجه و حمایت قرار نگرفته است .این
ساز باارزش و مهمدر بیندیگر سازها ،مظلوم واقع
شده است .امید به آنکه با آگاهی اهل فن و مردم
هنردوست و هنرمند شهرستان نیریز این ساز
موردتوجه بیشتری قرار میگیرد.

زینقندپاریس

 مردم را که میشن
اسی! مردم از ترسوها خوششان نمیآید ،اگرچه خودشان
چندان هم شجاع نیستند
 .آنها از ضعیف و ناتوان بیزارند .اگرچه خودشان هم کمتر
قوی و توانا هستند .این م
ردمی که من دیدهام خود به خود حامی قدرت هستند.
پشت کسی هستند که
توانا باشد .اما اگر آن قدرت ضعیف شود ،مردم خود به خود
از اودور میشوند .اگر ق
درتی که میپسندند از پادر بیاید ،آنوقت همین مردم لگدش
میکنند و از رویش میگذرند ،همین مردم!
ما را وقتی میتواند ح
کومت بشکند که اول در دل و خیال مردم بشکند .برای
همین است که
دارند تالش میکنند به نام ما جنایت کنند ،به نام ما دزدی
کنند!
(کلیدر/
محمود
دولتآبادی)

حدود نیمههای شب بود .دمیتری کولدارف ،هیجان
زده و دیوانهوار به آپارتمان پدر و مادرش دوید و تمام
اتاقها را با عجله زیر پا گذاشت.در این ساعت ،والدین
او قصد داشتند بخوابند .خواهرش در رختخواب خود
دراز کشیده و گرم خواندن آخرین صفحهی یک رمان
بود .برادران دبیرستانیاش خواب بودند.
پدر و مادرش متعجبانه پرسیدند:
 تا این وقت شب کجا بودی؟ چهات شده؟ وای که نپرسید! اص ًال فکرش را نمیکردم! انتظارش را
نداشتم! حتی… حتی باور کردنی نیست!
بلندبلند خندید و از آنجایی که رمق نداشت سرپا
بایستد ،روی مبل نشست و ادامه داد:
 باورنکردنی! تصورش را هم نمیتوانید بکنید!ایناهاش ،نگاش کنید!
خواهرش از تخت به زیر جست ،پتویی روی
شانههایش افکند و به طرف او رفت .برادران محصلش
هم از خواب بیدار شدند.
 آخر چهات شده؟ رنگت چرا پریده؟ از بس که خوشحالم ،مادرجان! حاال دیگر در سراسرروسیه مرا میشناسند! سراسر روسیه! تا امروز فقط
شما خبرداشتید کهدر اینداردنیا کارمنددون پایهای
به اسم دمیتری کولدارف وجود خارجی دارد! اما حاال
سراسر روسیه از وجود من خبردار شده است! مادر
جانم! وای خدای من!
با عجله از روی مبل بلند شد ،باردیگر همهی اتاقهای
آپارتمان را به زیر پا کشید ودوباره نشست.
 باالخره نگفتی چه اتفاقی افتاده؟درست حرف بزن؟ زندگی شماها به زندگی حیوانات وحشی میماند،نه روزنامه میخوانید ،نه از اخبار خبر دارید ،حال
آن که روزنامهها پر از خبرهای جالب است! تا اتفاقی
میافتد فوری چاپش میکنند .هیچ چیزی مخفی
نمیماند! وای که چقدر خوشبختم! خدای من! مگر
غیر از این است که روزنامهها فقط از آدمهای سرشناس
مینویسند؟… ولی حاال ،راجع به من هم نوشتهاند!
 -نه بابا! ببینمش!

به کوشش فاطمه زردشتی نیریزی

آبی رنگ ،خطی به دور خبری کشیده بود ،فشرد و
گفت - :بخوانیدش!
پدر ،عینک بر چشم نهاد.
 معطل چی هستید؟ بخوانیدش!مادر ،باز نگاه خود را به شمایل مقدسین دوخت و
صلیب بر سینه رسم کرد .پدر سرفهای کرد و مشغول
خواندن شد« :در تاریخ 29دسامبر ،مقارن ساعت ،23
دمیتری کولدارف…»
 میبینید؟دیدید؟ ادامهاش بدهید! …« -دمیتری کولدارف کارمند دون پایهی دولت،

هنگام خروج از مغازهی آبجوفروشی واقع در ماالیا
برونا (ساختمان متعلق به آقای کوزیخین) به علت
مستی…»
 میدانید با سیمون پترویچ رفته بودیم آبجو بزنیم…میبینید؟ جزء به جزء نوشتهاند! ادامهاش بدهید!
ادامه!
 «… به علت مستی ،تعادل خود را از دست داد،سکندری رفت و به زیر پاهای اسب سورتمهی ایوان
دروتف که در همان محل متوقف بود ،افتاد .سورچی
مذکور اهل روستای دوریکین از توابع بخش
یوخوسکی است .اسب وحشتزده از روی کارمند
فوقالذکر جهید و سورتمه را که یکی از تجار ردهی 2
مسکو به اسم استپان لوکف سرنشین آن بود ،از روی
بدن شخص مزبور ،عبور داد .اسب رمیده ،بعد از طی
مسافتی توسط سرایدارهای ساختمانهای همان
خیابان ،مهار شد .کولدارف که به حالت اغما افتاده بود،
به کالنتری منتقل گردید و تحت معاینهی پزشکی
قرار گرفت .ضربهی وارده به پشت گردن او…»
پس گردنم ،پدر ،به مال بند اسب خورده بود.
 ِبخوانیدش؛ ادامهاش بدهید!
 «… به پشت گردن او ،ضربهی سطحی تشخیص دادهشده است .کمکهای ضروری پزشکی ،بعد از تنظیم
صورتمجلس و تشکیل پرونده ،در اختیار مصدوم قرار
داده شد».
 دکتر برای پس گردنم ،کمپرس آب سرد تجویز کرد.خواندید که؟ ها؟ محشر است! حاال دیگر این خبر در
سراسر روسیه پیچید!
آنگاه روزنامه را با عجله از دست پدرش قاپید ،آن را
چهار تا کرد و در جیب کت خود چپاند و گفت:
 مادر جان ،من یک تک پا میروم تا منزل ماکارف،باید نشانشان داد… بعدش هم سری به ناتالیا ایوانونا و
آنیسیم واسیلیچ میزنم و میدهم آنها هم بخوانند …
من رفتم! خداحافظ!
این را گفت و کاله نشاندار اداری را بر سر نهاد و شاد و
پیروزمند ،به کوچهدوید.

