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صداها را میشنود ،اما نمیتواند حرف بزند« .چه
کارته؟» «دخترمه» «بدجوری میلرزه!» لرز دارد ،حتی
بیشتر از آن موقع که از درون لرز داشت« .کاشکی فقط
میلرزید .دخترم استخوانش سوخت و سرمه شد!»
نزدیک نیمه شب بوی سوختگی ،دماغش را میسوزاند.
یواش سینهاش را از دهان فریمان بیرون میکشد« .خانم
پرستار ،بخاری سوخته .پتو اضافه میدین بندازم روش؟»
چشمش به فتیله والوار میافتد که مثل دانههای ریز
منجوق میسوزد .چاردست و پا به طرف صندوق پلیتی
گوشه دیگر اتاق میرود و هر چه در آن است را درمیآورد.
شال سیاه بافتنی را دورش میپیچد .کاله به سر بچه و
دو سه تا پتوی سربازی را میکشد روی هر سه نفرشان.
«خانم نمیشه اتاق عوض کنین؟ این اتاق سرده».
هوای اتاق سرد و موجی از سوز سرما در تیره پشتش
میدود و چارستون بدنش میلرزد« .در عوض ساکته»
به غیر از صدای ملوچ ملوچ بچهها ،هیچ صدایی نمیشنود.
سمت چپش خشک شده و از سینه تا پشت کتفش
میسوزد .تمام شب جرأت اینکه خودش را از او جدا کند
نداشت .اگر فریمان بیدار میشد ،گریه میکرد .هم ننه
عباس را تو اتاق بغلی بیدار میکرد ،هم فرید که انگشت
شصتش را میمکید و با چشمهای درشتش به او زل
زده ،تا خوابش برده بود .میتونم پیشش بمونم؟ «بمون!
اما بیسر و صدا!» از صدای ضربات ضعیف بچهها یکه
میخورند ،اما بیدار نمیشوند .با خود میگوید« :کاشکی
به این زودی بیدار نشن که مثل دیشب »...شب قبل
آخرین لقمههای سیبزمینی آب پز را که در دهان فرید
و فریمان میگذاشت ،هر دو به او زل زده بودند .همیشه
بعد از خوردن غذا ،یک کاسه کوچک نخودچی کشمش
جلویشان میگذاشت و میگفت« :بچهها بعد از غذا
مامان بازی میکنیم »...آنها منتظر این حرف بودند.
ولی آرام آرام سفره را جمع کرد .فریمان را گذاشت زیر
سینهاش تا خوابش برد .فرید الی پتو کز کرده بود و
او را نگاه میکرد .میخواست چیزی بپرسد که پرسید:
«مامان باژی میکنیم؟» با تک سرفهای دهانش را
مزه مزه کرد و گفت« :باشه تو بخواب ...وقتی بیدار
شدی ...مامان بازی میکنیم» سریع رختخوابها را پهن

و چراغها را خاموش کرد .از اول صبح بوهای خوش و
معطری توی اتاق پیچیده و صدای قار و قور شکمش
را میشنود .چنگ میزند به شکمش و نفس خشکی
میکشد و زیر لب زمزمه میکند« :بچهها ...بچهها کمکم
دارن بیدار میشن .امروز باید کاری کنیم یه جایی ...به
بنیاد امور جنگزدگان برم؟ اگه همون اتفاق هم برای من
بیفته »...ماه گذشته برای گرفتن آدرس دوست امیر به
آنجا رفته بودند .از تو اتاق روبرو که روی پالک سردر
آن نوشته بود «دفتر رسیدگی به خانوادههای بیسرپرست
مهاجر» صدای زنگدار زن جوانی را شنیده بود ...« :تورو
خدا ،یه اتاق بم بدین ...خوابگاه بیرون شهر ...الاقل یه
جایی معرفیم کنین که کار»...
«ای صدای همون زن که ازمون آدرس پرسید ،نیست؟!
اگه میتونستم بش جا و مکان میدادم و  »...این حرف
را یکی از دو مرد ،که پشت ستون ایستاده بودند ،گفت...
چشمش به طرح تصویر امیر توی سینه دیوار میافتد.
پاهایش را جمع میکند توی شکمش و پتو را میکشد
زیر گردنش .چشمان کشیدهاش را روی هم میگذارد و
دستش را میکشد روی قلب و زیر گردنش .آن روز را
میبیند که ...روی بوم نقاشی میکشید .امیر دستانش را
دور گردن او حلقه کرده بود .صدا و نفس او از البالی
موهایش تو گوشش میپیچید« :عین خودم کشیدی! منم
قابش میگیرم که روز مبادا فکر قاب کردنش نباشی»
اشک از البالی پلکهای بلندش میچکد .چشمانش را
باز میکند .متکا و صورتش خیس شده است .دستش
را میگذارد روی دهان و صدای هقهقاش را قورت
میدهد و با خود میگوید« :بش اصرار کردم که ما رو
هم ببر» کجا؟! شهرمون ،نه! طوری نمیشه.
خودت گفتی خیلی از دوستات با زن و بچه اونجان
«محاله! اگه اونجا بودیم تو هم نمیخواستی از اینجا
بکوبی بری به »...فکر من نباش مونس خانم! لنج انداخت
و با نوک موهایش ور رفت و گفت« :بچهها بهونه تو
رو میگیرن» چشمان مشکی امیر خیره شد تو چشمان
پر از اشک مونس و گفت« :من که فقط عملیاتها رو
میرم!» آخه ...حاال که ...نه پول داریم و  ...از صاحب
مغازه طلبکارم .فردا پس فردا میاره برات .اگه نیاورد چی؟!

امروز صبح مثل روزهای دیگر از خانه بیرون زدم .طبق
معمول موقع راه رفتن توی دلم با خودم حرف میزدم
که یک دفعه صدای ناآشنای زنی را از پشت سر شنیدم.
صدایش واضح نبود ،ولی مثل اینکه داشت یکی رو صدا
میزد:
«اسی ،اسی وایسا»...
فکر کردم من که اسی نیستم دوباره فریادش به هوا
برخاست:
«اسی ...اسی»
زن به من رسید و در مقابلم قرار گرفت .چهرهای
کام ً
ال شکسته داشت و زیبایی گذشتهاش در
پشت آن پنهان بود .چادر مشکی بر سر داشت
و زیر آن مانتوی سورمهای بر تن و روسری
به رنگ یشمی سرش .مدتی متوجه نبودم
چی میگه بعد با حالت جدی گفتم« :میبخشید خانم
اشتباه گرفتهاید .من اسی نیستم».
زن که نفسش تازه سر حال آمده بود گفت« :یک سال
غیبت زده .تمام بدبختیهای خانواده را من باید به
تنهایی به دوش بکشم ،حاال میگی اسی نیستم؟ این
دفعه نمیگذارم بری ،دیگه خسته شدهام .دیگه نمیتونم.
طاقتم تمام شده».
با حالت جدیتر گفتم« :خانم اشتباه گرفتید .مردمو نگاه
کنید به ما دو تا خیره شدهاند ».زن کمی مکث کرد ،حاال
رنگش به کلی پریده بود .گفت« :چه با ادب شدهای!
محض رضای خدا یه دفعه شده تو زندگیمون این طوری
با من صحبت کنی؟ حاال زود بیا بریم خونه و خودت را
به کوچه علی چپ نزن ،مادرت بدجوری مریضه .من
دارم دیوونه میشم.

برای اینکه بهش اطمینان بدم که اسی نیستم ،توی
جیبهایم به دنبال کارت شناسایی یا گواهینامهام گشتم،
ولی نبود و گفتم« :ببین خانم محترم ،مثل اینکه متوجه
نشدید ،من اسی نیستم».
بغض گلوی زن شکست و با صدای گرفته گفت« :حاال
دیگه همه چیز رو فراموش کردی ،حتی من و مادرت را؟
کی بود که به خاطر من داشت دیوونه میشد .حاال دیگه
خاطره برات شده غریبه! راست میگویند که همه مردها
از یه کرباسند .تا به جایی میرسند همه چیز رو فراموش
میکنند حتی خودشان را».
مثل آنکه ولکن نبود .یا من دیوانه شده بودم یا او.
ولی به قیافه او که دیوانگی نمیخورد! لحظهای
سکوت کردم و گفتم« :باشه حاضرم کمکتان کنم .ولی
مشکلتان چیست؟» زن از حالت اضطراب در آمد و گفت:
«خوشحالم از اینکه حافظهات سر جایش آمد و خودت
را پیدا کردی».
از گفته زن تعجب کردم .من که حافظهام
سر جایش بود .من که خودم را گم نکرده بودم؟
دوباره زن ادامه داد« :میدونی اسی ،زمونه عوض شده،
همین طور آدمهایش .من خیلی دنبالت گشتم ،ولی
هیچکس حاضر نبود به من کمک کند .همه میگفتند
تو دیوونه شدی ،بیا حاال بریم ».بدون اینکه متوجه باشم
داشتم باهاش همقدم میشدم .ایستادم و گفتم:
«خانم من اسی شما نیستم .اسی کیه؟
اسی ...اسی من!
خیالم راحت شد .یقین داشتم مرا با کسی اشتباه گرفته.
نفسی دادم بیرون و با خونسردی گفتم:
«ببینید خانم من سیاه هستم .یعنی سیامکم .ولی

 7ذیالقعده 1436

Aug 22، 2015

آنها هم بودند

میدونه اینجا غریبیم ،بهت میرسونه .مسئولین بنیادم
گفتند؛ به زن و بچهات سر میزنیم .میخواست بگوید اگر
مثل دفعات قبل نیامدند ،چکار کنم؟ فقط پرسید« :اگه

سال بیستم شماره 5549

پروین کاشانیزاده

کم و کسری پیش بیاد و به بچهها سخت بگذره چکار
کنم؟ سایهای از لبخند روی صورت گرد امیر نشست.
ساک را از وسطشان برداشت و خودش را کشید جلو.

شهر دیوار پلیتی
کوکاهام بهم میگن سیا .زنم نگرفتم ،قبل از جنگ
پنج نفر بودیم .بعد از جنگ شدیم سه نفر .مونو دو تا
کوکاهام .جنگ ما را کشاند اینجا .االن هم از خانه
آمدم بیرون ،با دو تا کوکاهام قرار دارم بریم سینما».
زن با حالت دلسوزانه گفت« :اونجا خانه تو نبود ،تو
رو کوکاهای من به اینجا آوردند .چون میگفتند تو
دیوونهای .جنگ هم نکشوندتان اینجا ...شما آمدید
شیراز ،سه سال بعد جنگ شد ...دوقلوها کوکاهای تو
همان موقعها توی جنگ مردن .توی شیراز .بعدها توی
شیراز چند جا را بمباران کردند .یکی از بمبها هم افتاد
توی کوچه شما ...دوقلوها تو کوچه بازی میکردن که...
بعد از این جریان هم کوچه شد به اسم دوقلوها .یادت
مییاد کوچه بنبست؟»
«خانم ،تو رو خدا اول صبحی دست از سر من بردار».
زن که از حالت چشمهایم ترسیده بود گفت:
«اسی ،مادرت مریضه ،میخواد لحظات آخر
تو رو ببینه ،هی سراغ تو رو میگیره بهش گفتیم تو
آبادان سر کاری .هنوز نیامدی رست .بینوا نمیفهمه که
دیگه پاالیشگاه نیستی .بیا از اینجا بریم شاید با دیدن تو
هر دویتان خوب بشید».
با حالتی مضطرب گفتم« :اما مادر من سالهاست که
مرده ،او هم تو خاکستون آبادان ،بغل قبر پدرم .پدرم
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شرکت نفتی بود خیلی جوان بود رفت پاالیشگاه.
خیلی قبلتر از اینکه با ننم ازدواج کنه .به جای پدرش
رفت شد راننده کرن .داستانش هم از این قرار بود که
پدرش یعنی پدرم یک روز از باالی کرن میبینند
داره داد میزنه ،حرکتهای عجیب غریب انجام
میده! میرن سراغش میبینند پاک مشاهیرش را
از دست داده .یک راست منتقلش میکنند
دیوانه خانه .هنوز هم زنده است و همین ابن سینا دو
تا خیابان باالتر .هر کی بره سراغش فکر میکنه هنوز
همان قدیم قدیما است و هنوز کرنم شرکت سوفیران.
ساعتها گرم صحبت میشود باهات .اگر دنبال هم
صحبت میگردی برو آنجا بگو آمدم مالقات اسماعیل
اسماعلیون ...اص ً
ال بگو عروسش هستم .خدا بیامرز
همسن و سالهای شما بود .یک روسری یشمی هم مثل
شما سرش بود .جنگ شده بود و هر کی یه جور فرار
میکرد ما هم سوار لنج شدیم بریم هر جا که شد .چند تا
خمپاره انداختن اینور و آنور لنج .لنج یک تکان شدید
خورد و ننم پرت شد تو آب .آقام هم پرید تو آب کمکش.
دوتاشون دیگه باال نیامدن .االن هر سه تایمان یک
خواب مشترک داریم .هر کداممان هر چند وقت یکبار
خواب میبینیم نشستیم تو یک قایق کوچک روی شط.
به آب که نگاه میکنیم چند تا استخوان عجیب و غریب

با انگشتان کشیدهاش موهای صاف و روشن مونس را
روی سینه و شانههایش پخش کرد گفت« :قرار شد
دیگه بهونه نیاری! مگه نگفتی؛ اگه منم اون زمونا بودم،
کنار شوهرم شمشیر میکشیدم .دلمو گرم کن! با...ش...
شه برم؟!» ب ...برو! امیر که رفت در اتاقش را بست...
سمت چپش خواب رفته است .پاهایش را یواش میکشد.
به فرید و بعد نگاهش را روی فریمان نگه میدارد .لب
پایینش خیلی کند تکان میخورد و رنگ صورتش کمی
زرد شده است .با انگشتان باریکش صورت فریمان را
نوازش میکند .صورت سردش هیچ حرکتی نمیکند.
یواش خودش را عقب و با حرکتی خشک و سخت سمت
چپش را میکشد و به سجده مینشیند .لبش خشک شده
و تمام صورت و بدن استخوانیش میلرزد .یک دستش
را زیر سر و با دست دیگر صورت فریمان را میمالد.
نفسش را با صدای خفه بیرون میدهد :چشماتو ...باز
کن ...چرا گریه ...لباس فریمان را باال میزند و گوشش را
میچسباند به قفسه سینهاش .محکم میزند توی سرش.
اشکش میریزد روی فریمان .هق هقش شبیه سکسکه
شده است .با سر آستین صورتش را پاک میکند ،که
نگاه سرگردانش بیحرکت میشود و میگوید :باید ...یه
چیزی ...یه کاری کنم! چند بار دستش را تا پشت چشم او
میبرد .سکسکهای با بغض میکند و پشت چشم فریمان
را باال میکشد.
دستش بیحرکت و چشمش گشاد میشود .ناله میکند
و میگوید ...« :فریمانم ...مرده »!...فرید از خواب بیدار
میشود .لبه شالش را میکشد و میپرسد« :مامانی چال
میژنی تو شلت و گلیه میتونی؟!» گذرا نگاهی به فرید
میاندازد .فرید هم گریه میکند.
مونس دستش را زیر کمر فریمان میبرد و از جا بلندش
میکند .سر فریمان به یک سمت میافتد .روی پنجه پا
مینشیند .تعادلش را از دست میدهد و روی زمین ول
میشود .خیز برمیدارد که بایستد ،رگ کمرش میگیرد.
تلوتلو میخورد به دیوار تکیه میدهد .سرش میخورد به
قاب تصویر امیر که صدایی از بیرون شیشه در را به لرزه
درمیآورد.
صدای مارش جنگی و صدای مردانهای توی

و چرک و چپل آنقدر میچرخند و دور هم وول میخورن
که میشوند شبیه چهره یک آدم زشت و ترسناک که
بهمان قاه قاه میخنده .یک خنده دهشتناک .آنقدر که
آب موج برمیدارد و قایقمان زیر و رو میشود .بعدها ما
را بردند قبرستان آبادان گفتند این قبر پدرتان هست این
قبر مادرتان؛ کنار هم .االن هم یکی باید پیدا بشه بره
سر خاکشون تو آبادان.
«نه اسی ،اون پدرته که بغل قبر مادرش خاکه.
اون هم همین جا تو قبرستان شیراز .تو یه
سه گوش .یادته سه گوشه بریم رو .همه کودکیمون تو
اون سه گوش گذشت .بعد شما یه هو رفتید .بابات منتقل
شد جزیره سیری طرح اقماری .چهارده روز خانه چهارده
روز کار ...چون مادرت تنها بود اسبابکشی کردید رفتید
شیراز .پیش فامیلهای مادرت».
«مادر من که شیرازی نبود .آبادانی بود و میشد دختر
عموی بابام .یعنی بابام میشد پسر عموی مادرم .تازه
بابای من تا قبل از ازدواجش توی منطقه فلت بریم
بود و بعد که گریدش رفت باال و ازدواج کرد و رفت
توی خانههای بوارده .منم همان جا به دنیا آمدم .تا اون
جایی هم که یاد دارم بچه گوشهگیری بودم و کاری
به کسی نداشتم .نه همبازیای نه دوستی .اص ً
ال بچه
اجتماعی نبودم».
«اسی تو انگار پاک همه چی یادت رفته .شما که رفتید
شیراز من خیلی دلتنگتان شدم .چند سالی گذشت که
بابای من هم منتقل شد منطقه سیری؛ رو سکو پیش
بابات .ما هم آمدیم شیراز .یادته ...دو تا کوچه با هم
فاصله داشتیم .عصرها زیر درخت سرو بلند با هم بازی
میکردیم و تو همیشه با آن ماشین اسباببازیت کلی
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اتاق میپیچد :شنوندگان عزیز توجه فرمایید...
شنوندگان عزیز توجه فرمایید ...سلحشوران این آب
و خاک دوباره حماسه آفریدند ...خود را به سمت
در میکشاند و به سختی در را باز میکند .از هوای سرد و
صدای مارش لرزشش بیشتر میشود ،سرش گیج میرود
و به در تکیه میدهد .چشمان پر از اشکش را باز و بسته
میکند.
یک لحظه ننه عباس را میبیند که زیر درخت
نشسته و با ساتور سبزی خرد میکند .دست
ننه عباس با ساتور به سمت رادیو میرود .صدای
رادیو قطع و صدای ننه عباس را میشنود:
کجایی دختر ،دارم آش پیروزی میپزم .مونس
خیز برمیدارد و خودش را میاندازد جلوی
ننه عباس و فریاد میزند :بچهام ...مرده !...ننه عباس
انگشت میگذارد روی گردن فریمان و فشار میدهد و
میگوید« :خاک به سرم .ای بچه نبض نداره چکارش
کردی؟! آب قند ...باید بهش آب قند بدیم!»
ننه عباس زیر زبان فریمان آب قند میریزد.
لبهای نازک فریمان با چانه کوچکش به سختی
جمع میشود و آب قند را قورت میدهد.
نفسهایش کند است .قفسه سینهاش باال و پایین
میرود .یک مرتبه نفس بلندی میکشد و ناله
میکند .آب قند از گوشه لبش بیرون میریزد.
ننه عباس با گوشه روسری سیاه و زبرش دور دهان و
زیر گوش او را پاک میکند .مونس هنوز بیصدا اشک
میریزد .فریمان را از بغل ننه عباس بیرون میکشد و او
را میگذارد زیر شالش .سینهاش را فشار میدهد و توی
دهان او فرو میکند .لرزش بدنش کمتر میشود.
میخواهد بلند شود .از کمر تا نوک پاهایش خشک شده
است ،چند لحظه میایستد .دست فرید را میگیرد .خمیده
و آهسته میرود توی اتاقش که از صدای مارش جنگی و
دیدن خرده شیشههای قاب عکس روی موکت دوباره...
لرزشش شروع ...شد ...خانم ...چته! اینجا که قبرستون
نیست .به جای جیغ زدن شوهرشو خبر کن .چرا؟! باید
اعزام بشه .مرده ...اولهای جنگ ...تصادف کرد و مرد!
بچه داره؟ ای .چی بگم واهلل!

بهم فیس میدادی .بعد بابام شد همکار بابات رو سکو.
وقتی بابای من میآمد خانه بابای تو میرفت .من
خوشحال بودم و تو ناراحت .وقتی بابای من میرفت
بابای تو میآمد و تو خوشحال میشدی و من ناراحت؛
با یک زبان اضافی .یادته واسم زبان درمیآوردی ولی
چیزی طول نمیداد که از اون شکالت خوشمزههای
خارجی که بابات میآورد واسم میآوردی دم خونه .یکبار
هم تو این بازی رفتن و آمدنها بابای من رفت و بابای
تو نیامد .بعد از دو روز بابام بابای تو را آورد .بابام میگفت
که بابات فقط یک روز مانده بود تا رستش تمام شه
که سکو رو زدند .میگفت بیشتر سر و صورت و بدنش
سوخته بود .از روی شش انگشت دستش شناختنش .بعد
تا آمدن تأیید کنن چه میدونم بررسی کنند ببینند بابات
شهید هست یا نه خاکش کردن پیش مادرش .ولی بعدها
گفتن شهید .خواستن سنگش را عوض کنند ولی مادرت
نگذاشت .ولی تو به خاطر بابات از سربازی معاف شدی.
کارت سربازی رو یک بار قبل از عروسیمان گم کردی
یک بار بعد از عروسی .از عمد گم و گورش میکردی و
میگفتی گمش کردم .دیگه هم نرفتی سراغش .خوشت
نمیآمد .چه کارش میشد کرد.
رفتم روی نیمکت چوبی پیادهرو زیر سایه درخت سرو
بلندی نشستم .زن همانطور که چادر از سرش سر
خورده بود پایین روی شانهاش افتاده بود و باد میزد
زیر روسری یشمیاش ،آرام آمد کنارم نشست .پیش
خودم فکر کردم دوقلوها باالخره دو نفرن من نیامدم
خودشان میروند سینما .میخواستم بیشتر با زن آشنا
بشوم .عاشق رنگ یشمی روسریاش شده بودم .فکر
کنم این شروع داستان بود.

ثبتی و دادگستری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به علی شیروانی شیری فرزند احمد مجهولالمکان که آدرس و نشانی از نامبرده در دست نیست ابالغ میگردد به موجب دادخواست
تقدیمی شرکت بیمه معلم نمایندگی رنجبر به طرفیت شما به خواسته اثبات مطالبه به کالسه  218/94ح شورا دوم ثبت و برای روز دوشنبه مورخ
 94/7/6ســاعت  17عصر تعیین وقت شده است مراتب در اجرای قانون و به درخواست خواهان یک نوبت در جراید محلی و کثیراالنتشار فارس
درج و آگهی میشود تا خوانده ضمن اطالع از وقت رسیدگی به شورای حل اختالف حوزه دوم فسا واقع در میدان غدیر اول خیابان شاهزاده قاسم
در یکی از روزهای دوشنبه یا چهارشنبه بین ســاعت  4الی  6/5عصر مراجعه و ضمن دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم از حقوق خود دفاع
نماید.
 /391م الف
دبیرخانه حوزه دوم شورا فسا

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  139460311001005689مــورخ  94/4/2هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی پری جان قاسمی فرزند سیفاله
به شماره شناسنامه  102صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  132/01مترمربع پالک  53162فرعی از  1652اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  526فرعــی از  1652اصلی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رسمی علی فرجام محرز گردیده است .لذا
بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت 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 اول94/5/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/6/15 :
/10917م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی

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  139460311001004088مورخ  94/3/3هیأت دوم موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعــارض متقاضی آقا فرمان نجمی جعفرلو فرزند غریب به شــماره
شناسنامه  698صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 198/60مترمربع پالک  53164فرعی از  1652اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  549فرعی از  1652اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رســمی عبداله زارع محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود 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 اول94/5/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/6/15 :
/10916م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی

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  139460311001009440مــورخ  94/5/1هیأت دوم
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی احد فرجیفر فرزند ضربعلی
به شماره شناســنامه  712صادره از میانه در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  200/07مترمربع پالک  11264فرعی از  2139اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  2139اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رسمی رحمت ثاقبرای محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود 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 تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/5/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/6/15 :
/10918م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی

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  139360311198003874مورخ  93/9/18هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرقان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی الهیار فرجی فرزند علیبخش به شــماره
شناسنامه  175صادره از شیراز در یکباب ساختمان به مساحت 260/04
مترمربع پالک فرعی 165از اصلی  1241واقع در بخش سه زرقان که
جهت آن پالک فرعی  6308منظور گردید خریداری از مالک رسمی
رخشــنده حمزوی زرقانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/5/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/6/15 :
 /12693م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک زرقان
ابراهیم حفار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311006000102مــورخ  94/3/19هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی محسن رنجبر فرزند محمدعلی به شــماره شناسنامه 26016
صادره از اســتهبان در یک واحد مرغداری به مساحت  25526مترمربع
پالک  111فرعــی از  6389اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 6389
اصلی واقع در استهبان ایج مزرعه نوداب جاده درب امامزاده خریداری
از مالک رســمی پوران زمان محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود 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 اول94/5/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/6/15 :
 /10920م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان استهبان
عباس اسماعیل زاده

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000 32341001 32309290

32303830-32300337

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  139460311001009914مورخ  94/5/1هیأت دوم موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی سوســن تعصب فرزند جعفر به شــماره شناسنامه
 1136صادره از شــیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 220
مترمربع پالک  8185فرعی از  2541اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 35فرعی از  2541اصلی واقع در بخش  4شــیراز حصه مشاعی متقاضی
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس
از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/5/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/6/15 :
/10919م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی

