کتابخانه
سهشنبه  28مهر 1394

«نصرت رحمانی»
دبیر مجموعه :محمدهاشم اکبریانی
گفتوگو :مهدی اورند
انتشارات :نشر ثالث ،تهران
تاریخ انتشار1388 :
چاپ :یکم
تعداد صفحه400 :
قیمت 8500 :تومان
از این ســری کتاب «تاریخ شــفاهی ادبیات
معاصر» خوشــم میآید .هر شمارهای از آن را که
دیدهام ،خریده و خوانــدهام و لذت بردهام .کاری
است بســیار پسندیده و ارجمند .ای کاهش همان
وعدهی  50نفری که در ابتــدای کار داده بودند،
تحقــق میپذیرفت و ما را بــا دنیایی از خاطرات
ادیبان و شاعران معاصر ایران آشنا میساختند.
این کتاب هم در بیســت و هفتمین نمایشگاه
کتاب تهــران ،در آغازیــن روز برپاییاش یعنی
 10اردیبهشــت  1393همراه با چند کتاب دیگر
از همین ســری «تاریخ شــفاهی ،»...گفتوگو با
مهدی غبرائی دیدم و خریدم.
کتاب نصرت رحمانی را خواندم .دلم میخواست
ارادتی پیــدا کنم که نکــردم .حقیقتش از همان
پیشترها هم چندان دلبستگی به نصرت رحمانی
و اشــعارش نداشــتم .حاال که خواندم و شناخت
بیشتری از ایشان پیدا کردم ،بیشتر از او دور شدم.
نصرت رحمانی شــاعر ایدهآل من نیست .نصرت
رحمانی برای یک دورهی خاص سالهای دههی
ســی و چهل برای دخترانی خوب بود که مجلهی
«زن روز» را میخواندنــد و عکسهای فیگوری
نصرت را میدیدند و دلبستهاش میشدند .آن هم
در زمانــی که نه تلویزیونی بــود و نه ویدئو و نه
ســیدی و نه واتسآپ و نه ماهوارهای .نصرت و
امثال نصرت نقطهی اوج عشاقی بودند که در خانه
حبس بودند و دورادور عاشقاش میشدند .گرچه
خود نصرت هم دخترباز قهاری بود و از هیچکس
ابایی نداشت .گرد و افیون و هروئین هم که بخشی
از زندگیاش را تشکیل میداد .بیمسئولیتی و فرار
از تعهدات اجتماعی و انســانی هم که سرلوحهی
کارهایش بود .اشعارش ماندگاری چندانی ندارد و
چه بسا پیش از درگذشتاش ،خورشید تفکراتش
غروب کرد و در افق ناپدید شد.
کسی که همراه با گلسرخی در یک مکان قلم
میزد و با هم دســتگیر میشوند ،مأموران امنیتی
شاه (ساواک) برایش مواد مخدر به زندان میبرند

تــا او را به عنــوان فردی معتــاد معرفی کنند و
موجبات آزادیاش را فراهم نمایند.
تفاوت از زمین تا آسمان است.
کتاب نصرت رحمانی را که خواندم ،نه زندگی
شخصیاش مرا جذب کرد و نه اشعارش .او حتی
هنر را برای هنر نمیخواست ،چه برسد هنر برای
مردمش.
زندگی شخصیاش چندان ربطی به بنده ندارد
ولــی ای کاش اشــعار و داســتانها و مطالبش،
گرهای از مشکالت جامعه را میگشود.
از اینکــه کتاب را خواندهام پشــیمان نیســتم
ولی از اینکه با چنین اشــخاصی روبرو میشویم
که متأســفانه زمانی قبلهی آمال عدهای نوجوان
و جوان ناآگاه قرار میگیرند ،پشــیمانم .از مطالبی
که در ایــن کتاب خواندم ،بیــش از همه از متن
آقای ســعید وزیری (معلم ورامین) (صفحه )317
خوشم آمد .مابقی مطالب هم خوب بود گرچه همه
در ســتایش از نصرت بود .کسی به نقد و بررسی
اشعارش نپرداخته بود .نمیدانم در رابطه با نصرت
رحمانی ،حق با رضا براهنی هست یا نیست؟
***
«جواد مجابی»
دبیر مجموعه :محمدهاشم اکبریانی
گفتوگو :علی شروقی
انتشارات :نشر ثالث ،تهران
چاپ :یکم1393 ،
تعداد صفحه376 :
قیمت 19000 :تومان
آخریــن کتابی که در پایانیترین روز از ســال
 1393خوانــدم« ،تاریخ شــفاهی ادبیات معاصر
ایران» گفتوگو با «جواد مجابی» بود.
شــنیده بودم که نشــر ثالث این کتاب را چاپ
کرده اســت .به ناشر زنگ زدم که آن را خریداری
کنــم .گفتند به شــیراز و ســایر اســتانها هم
فرســتادهایم .پیگیر بودم تــا اینکه چند روز پیش
دخترم که دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان
است  ،خرید و با خود آورد .همراه با یک بسته زیره
و قوتو (قاووت) به دستم داد .و چه سوغاتی بهتر از
اینهــا! کمی از قوتو خوردم و همچنان که دهانم
شــیرین بود ،با شــیرینی خواندن ،کتاب را آغاز
کردم .زیرمجموعه «تاریخ شفاهی ادبیات معاصر
ایران» که با نظارت محمدهاشم اکبریانی منتشر
میشود را بسیار دوست دارم و مشتاقم به محض
اینکه به دستم رسید بیدرنگ بخوانم.

این ســه جلــد را خوانــدم .اســتحکام رمان
بسیار قوی اســت .همه زوایای آن خوش نشسته
است .گفتوگوها که نگفتنی است .هم ابراز عقیده
است و هم توصیف صحنه.
کمتر نویســندهای سراغ داریم که قدرت احمد
محمود را داشــته باشــد تا از طریق گفتوگوی
شخصیتها بتواند توصیفگر زمان و مکان رمانش
باشد.
کتاب در واقع بخشی از تاریخ معاصر ما از آغاز
ده ه پنجاه تا آســتانه انقالب را به تصویر کشیده
است .شــخصیتها همه از اعماق اجتماعاند و آن

قشری که عنوان روشــنفکری در بر دارد ،در این
کتاب بیحضور است.
نویسنده کتاب خوزســتانی است و مسایل آن
منطقــه را بازگو میکند .بــه همین لحاظ گویش
خوزستانی ،حاکم بر کتاب است .گرچه برای ثبت
در تاریخ و تثبیت لهجهها مؤثر است ولی استمرار
آ ن در این کتاب برای خوانندگان غیرخوزســتانی
مون،
کمی موجب مالل اســت .کلماتی از قبیل ِ
نُو و…
مــورد دیگری کــه باید عرض کنــم این که
نمیدانم چــرا در برخی جاها ،گفتوگوها زیر هم

 6محرم 1437

Oct 20، 2015

سال بیستم
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بررسی چهار مجموعه از
«تاریخ شفاهی ادبیات معاصر»

محمدرضا آل ابراهیم

گرچه جواد مجابی در ســال  1318در قزوین
تولد یافته اســت ولی بنا به گفتهی خودشــان ،از
خانوادهی «ســادات شیرازی» هستند که در زمان
فتحعلی شاه از شــیراز کوچ میکنند و در قزوین
ساکن میشوند .اجدادش بیشتر اهل منبر بودند.
اصالت شــیرازی بــودن مجابیها بــر میزان
خوشحالی من افزود.
بــا خواندن ایــن کتاب ،پاســخ بســیاری از
پرســشهایم را دریافت نمودم .کتاب پر است از
توضیحات بســیار ارزنده و مفید .هرچه بیشــتر از
این گونه کتابها میخوانیم ،جامعهی ادبی دوران
خویش را بهتر میشناسیم .افکار ،ایدهها ،زندگی،
مرامها ،خوشفکریها و حتی تنگنظریها و عدم

موفقیت کانونهای ادبی را شفافتر میبینیم.
کتاب از نثری منسجم و قلمی پخته و نگاهی
ادیبانه برخوردار اســت .همین نثر ســطح باالی
مجابی موجب میشــد که نتوانیم آن چنان که در
خاطرهنویســیها دیدهایم ،روبرو شویم .اگر آقای
مجابــی کمی نثرشــان را با بیان خاطراتشــان
هماهنگ میکردند شاید برای اشخاص بیسوادی
چون بنده روانتر و سلیستر مینمود.
نکتهی دیگر اینکه ســه چهــارم حجم کتاب
مربوط به اوضاع ادبی و نویســندگان و شــاعران
و کانونهای نویســندگی پیش از انقالب اســت.
گرچه آقای مجابی در جمالت پایانی کتاب خطاب
بــه مصاحبهکننده و خوانندگان بــا طنزی نهفته

«مدار صفر درجه»

نوشته :احمد محمود ،انتشارات :معین ،تهران
تاریخ انتشار ،1372 :چاپ :یکم
تعداد صفحه ،1782 :قیمت دوره سه جلدی 1400 :تومان
محمدرضا آل ابراهیم
آمده اســت و در بخشهای دیگر در پی یکدیگر

آمدهانــد .برای خودم گفتم شــاید هرگاه در ذهن

7

میگوید« :بقیه این قضایــا بماند برای روزگاری
دیگر ،آقای شــروقی!» ولی ذهن عطشان کسانی
چون بنده راضی نمیشود و دلم میخواست کتاب
همچنان اســتمرار مییافت تا بهرهی بیشــتری
ببریم.
نثــر و نــگاه جــواد مجابی در ایــن کتاب بر
پرســشهای مصاحبهگر افضل اســت و به نظر
میرسد که پرســشها کمرنگتر از پاسخهاست.
یــک لحظه به ذهــن تداعی میشــود که نکند
مطالــب را آقای مجابی نوشــتهاند و به دســت
مصاحبهگر دادهاند و ایشــان بنا محتوای مطالب،
پرسشهایی را مطرح و جاسازی کردهاند.
جواد مجابی را طنزنویس میپنداشــتم .اما در
ایــن کتاب جز یکی دو مورد نــادر ،از طنز خبری
نیســت .نثرش پخته و ســنگین و کمی زمخت
به نظر میآید.
کتاب با این حجم نســبت ًا زیاد ،بســیار خوب
حروفچینی شــده بــود .تنها یک اشــتباه تایپی
داشــت .در صفحه  365خط  4اینگونه تایپ شده
اســت ...« :چند بار برده بوند تا »...که میبایست
اینگونه باشد ...« :چند بار برده بودند تا»...
***
ضیاء موحد
دبیر مجموعه :محمدهاشم اکبریانی
گفتوگو :اردوان امیرینژاد
انتشارات :نشر ثالث ،تهران
چاپ :یکم1387 ،
تعداد صفحه192 :
قیمت 3800 :تومان
به نظــر میرســد مطالب کتاب بــه صورت
یکنواخت و پشــت ســر هم نوشته شــده و بعداً
تکهتکه کردهاند و مناسب حال هر مطلب ،سؤالی
جور کردهاند.
از نوع نگاه ایشان به نیما چندان راضی نیستم.
از اطالــهی کالم در صفحات پایانی کتاب که
مربــوط به خارج از کشــور و تحصیل در لندن و
تدریس در دانشگاه و شــخصیتهای غیر ایرانی
کــه شــناختی از آنها ندارم ،خســته شــدم ولی
خواندم.
از صراحت بیانش مربوط به حافظ خوشم آمد.
زیــرا چنین نظری دارند :امروزه کاری کردهاند که
انســان فکر میکند غیر از حافظ دیگر شــاعری
همطراز ایشــان نداریم .هــر روز لنگ و پاچهی
حافــظ را به میان میکشــند و هر کــس از این

پشــم یا نمد برای خود کالهی اندوخته میکند.
(نقل به مضمون)
برای نمونه ،اســتاد محترم دانشگاه که دو جلد
کتاب قطور مدون نمودهانــد که عناوین کتابها
و مقالههایــی اســت که دربارهی حافظ منتشــر
شده اســت .یا کتاب دیگری از اســتاد ارجمندم
تحت عنوان« :ســایهی عقاید و سنتهای مردم
شــیراز در زمان حافظ بر شــعر او» شــما تصور
بفرمایید این اسم طوالنی برای کتابی به حجم 88
صفحه و آن هم با هزار سریشم که بله این واژه...
قرار شد راجع به کتاب بحث شود.
بماند برای بعد.
در این سلسله کتابهای «تاریخ شفاهی ادبیات
معاصر ایران» فع ً
ال بیش از همه از کتاب شــمس
لنگرودی خوشم آمده و از کتاب آقای ضیاء موحد
چندان مطلبی نیاموختم.
***
شمس لنگرودی
دبیر مجموعه :محمدهاشم اکبریانی
گفتوگو :کیوان باژن
انتشارات :نشر ثالث ،تهران
چاپ یکم1387 :
تعداد صفحه220 :
قیمت 4500 :تومان
خواندم و لــذت بردم .آموختم .چه قدر زندگی،
مشــترکات فراوانی دارد .بعضی مواقع احســاس
میکردم که این خاطرات من اســت که شــمس
لنگرودی نوشــته اســت .این نزدیکیها را کام ً
ال
احســاس میکردم .شاید هم یکی از علتهایش،
تاریخ تولد یکسانمان باشد .هر دو در یک مقطع
سنی رشد کردیم و بزرگ شدیم و استحاله یافتیم.
زندان رفتیم و دانشــگاه .و کتابها .گویی در یک
کوپــهی قطار نشســته بودیم .ولــی همدیگر را
نمیشناختیم.
گــذر از یک زمــان تاریخی معیــن ،این قدر
مســیرهایمان را یکســان کرده اســت .مطالب
بســیاری از کتاب برایم خوشایند و آموزنده بود .با
بخشهای عظیمی از زندگیاش همســویی دارم.
فرض ًا در صفحات  36و  81آورده است« :فکر نکنم
ذات ًا درونگرا بوده باشم .عواملی مرا به درونگرایی
کشاند »...و «چون روحیهی درونگرایی داشتم.»...
بنده هم همین خصلتها را در خود میبینم.
با وجود این همه اشــتراک فکر ولی در بعضی
مواقع ،بر نظر خود ایستادهام.

نویســنده یا شــخصیت رمان خطور میکند این
چنین میشود .ولی دیدم نه.
مــورد دیگر :پس از هر «گفــت» دو نقطه ():
نیامده است.
مــورد دیگر :خیلی از فعلها و جملهها تکراری
است.
نویسنده خواســته ضمن بیان یک گفتوگو از
حــوادث پیرامون آن لحظه ،از گفتوگو هم غافل
نباشد که همین امر موجب تشتت فکر میشود.
این کتاب میتوانســت حجمی بســیار کمتر
از این داشــته باشــد .برخالف آنچه که در رمان

«همســایهها» و «داســتان یک شــهر» از این
نویســنده شــهیر خواندهایم ،نمیدانم چرا آقای
احمد محمود دوســت داشته اســت که جزئیات
به درد نخور که در اسکلتبندی و پر کردن منافذ
این چهارچوب به کار نیامده اســت ،را به تشریح
بنشیند .همین امر موجب تضعیف حالت تعلیق این
رمان گردیده است.
نام شــخصیت محوری داســتان – باران –
چندان دلچسب نبود.
استهبان ،باغ جوزا ،ســاعت  6پسین ،روز عید
مبعث ،چهارشنبه 1387/5/10

ثبتی و دادگستری

آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست مناقصه شماره ()58/94/14

اداره کل راهآهــن فارس در نظر دارد بنابر آیین نامه اجرایی بنــد ج ماده  12قانون برگزاری مناقصات به روش ارزیابی
کیفی از پیمانکاران واجد شرایط و دارای صالحیت جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام نماید.
-1شرح مختصر موضوع مناقصه :تهیه و نصب سایهبان پارکینگ ایستگاه راهآهن شیراز
-2مدت و محل انجام کار :از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت چهار ماه و محل انجام کار ایستگاه راهآهن شیراز میباشد.
-1-2داشتن گواهی صالحیت پیمانکاری با حداقل رتبه پنج در رشته ابنیه از معاونت برنامهریزی ریاست جمهوری یا دارای
صالحیت از وزارت صنایع و معادن در زمینه مناقصه مذکور و مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت (مندرج در اساسنامه) با موضوع مناقصه
فوق الزامی است.
-3مهلت و محل دریافت اســناد ارزیابی کیفی :حداکثر تا ســاعت  14روز چهارشنبه مورخ  94/8/6با در دست داشتن معرفینامه کتبی به
نشانی شیراز جاده شیراز -سپیدان بین مجتمع خلیج فارس و پلیس راه ایستگاه راهآهن اداره کل راهآهن فارس امور قراردادها
-4مهلت و محل تحویل اسناد و پاکات ارزیابی کیفی :حداکثر تا ساعت  14روز چهارشنبه مورخ  94/8/20به نشانی دبیرخانه امور اداری اداره
کل راهآهن فارس.
-5زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی :ساعت  10روز پنجشنبه مورخ 94/8/21
-6هزینه خرید اسناد :مبلغ ( )200000ریال به حساب سیبا شماره  2176403009001نزد بانک ملی شعبه راهآهن به نام تمرکز وجوه درآمد اداره
کل راهآهن فارس
-7دریافت اسناد از طریق پایگاه ملی مناقصات به نشانی  http//iets.mporg.irبه صورت رایگان میباشد.
-8هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
-9در پایان از شرکتهایی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب کرده باشند جهت ارائه قیمت دعوت به عمل میآید.
 /18087م الف

اداره تدارکات و پشتیبانی اداره کل راه آهن فارس

آگهی حصر وراثت
هزار اســکندری دارای شناســنامه شــماره  1013به شرح
دادخواست به کالســه  /94/470ح /ش /یک از این دادگاه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شــادروان میرزا علی اسکندری به شناســنامه  1010در
سال  1311در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه
حینالفوت آن مرحوم منحصرند به:
 -1محمد اســکندری فرزند میرزا علی دارای شناســنامه
شماره  1014متولد  1308صادره از ارسنجان فرزند متوفی
 -2انســیه اســکندری فرزند میرزا علی دارای شناسنامه
شماره  1012متولد  1304صادره از ارسنجان فرزند متوفی
 -3زینب اســکندری فرزند میرزا علی دارای شناســنامه
شماره  36متولد  1312صادره از ارسنجان فرزند متوفی
 -4هزار اسکندری فرزند میرزا علی دارای شناسنامه شماره
 1013متولد  1306صادره از ارسنجان فرزند متوفی و الغیر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک
نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به
دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /2472م الف
شعبه اول شورای حل اختالف ارسنجان

آگهی حصر وراثت
علی قاسمی شیری فرزند مرحوم همدم دارای شناسنامه شماره  900فسا به شرح
دادخواســت به کالسه  94/702ح ش مرکزی از این شورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مرحومه منور حمیدنیا شــیری
به شناســنامه شماره  241فســا در تاریخ  94/3/30در اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته وراث حینالفوت آن مرحوم منحصرند به:
 -1علی قاسمی شیری فرزند مرحوم همدم دارای شناسنامه شماره  900فسا
 -2محمد قاسمی شیری به شناسنامه شماره  92فسا
 -3مهدی قاسمی شیری به شناسنامه شماره  9181فسا
 -4احمدرضا قاسمی شیری به شناسنامه شماره  13767فسا (پسران متوفیه)
 -5برگگل قاسمی شیری به شناسنامه شماره  6559فسا
 -6سحر قاسمی شیری به شناسنامه شماره  93فسا
 -7فاطمه قاسمی شیری به شناسنامه شماره  1685فسا (دختران متوفیه) و الغیر.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /604م الف
شورای حل اختالف حوزه مرکزی فسا
امور حصر وراثت
خرم احسانی

در مصرف آب صرفه جویی کنید

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک شماره  426واقع در قطعه یک بخش
 12فارس داراب
نظر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک شماره 426
واقع در قطعه یک بخش  12فارس داراب به موجب ســند رســمی
شماره  115040مورخ  94/7/9دفتر  78داراب به خانم ملیحه پورکمال
فرزند محمدجواد منتقل شــده به علت عدم حضور انجام نشــده
اینک طبق درخواســت مالک که تقاضای انتشار آگهی تحدید حدود
اختصاصی را نموده اســت وقت تحدید حدود روز چهارشنبه مورخ
 94/8/20تعیین و عملیات تحدید حدود پالک باال از ســاعت  8صبح
در محل شروع و به عمل خواهد آمد به موجب این آگهی از مالکین و
مجاورین دعوت میشود که در موعد مقرر در آگهی در محل وقوع
ملک حضور به هم رســانند و مجاورینی که نسبت به حدود و حقوق
ارتفاقی برابر ماده  86اصالحی موادی از آیین نامه قانون ثبت نسبت
بــه رقبه باال واخواهی دارند یا قبل از انتشــار این آگهی اقامه دعوی
نمودهاند و در دادگاه مطرح است میتوانند واخواهی خود را به اداره
ثبت اسناد تســلیم و رسید دریافت دارند معترض باید ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم واخواهی به اداره ثبت اسناد به مراجع ذیصالح
قضایی مراجعه و دادخواســت تقدیم نماید وگرنه مستدعی ثبت یا
نماینده قانونی او میتواند با مراجعه به دادگاه مربوطه گواهی عدم
ارائه دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید اداره ثبت
اسناد بدون توجه به اعتراض عملیات تحدیدی را ادامه خواهد داد.
/425م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک داراب
احمد انتظار

آگهی حصر وراثت
علیرضا رمضانی دارای شناســنامه شــماره  295فســا به شــرح
دادخواست به کالسه  94/704ح ش مرکزی از این شورا درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شریعت
جنتخواه به شناســنامه شــماره  1549فســا در تاریخ  93/9/1در
اقامتگاه دائمی خود درگذشته و وراث حینالفوت وی عبارتند از:
 -1علیرضا رمضانی به شناسنامه شماره  295فسا
 -2غالمحسین رمضانی زاهدانی به شناسنامه شماره  13258فسا
 -3غالمرضا رمضانی زاهدانی به شناسنامه شماره  121فسا
 -4حمیدرضا رمضانی به شناسنامه شماره  121فسا (پسران متوفیه)
 -5همایون رمضانی زاهدانی به شناسنامه شماره  120فسا
 -6عفت رمضانی به شناسنامه شماره  55فسا
 -7معصومه رمضانی زاهدانی به شناسنامه شماره  217فسا (دختران
متوفیه) و الغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت
آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفیه نزد
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد.
 /607م الف
شورای حل اختالف حوزه مرکزی فسا
امور حصر وراثت
خرم احسانی

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  139460311005001618هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریــز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
عیســی بیات فرزند داداله به شماره شناســنامه  4صادره از نیریز در
یکباب خانه به مســاحت  221/18مترمربع پالک  3فرعی از  3787اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  3787اصلی واقــع در نیریز بخش 22
فارس خریداری از مالک رسمی ماشااهلل زردشت محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشــود 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 تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/28 :
/16796م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی
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  139360311001034561مورخ  93/12/10و رأی اصالحی
 139460311001014060مــورخ  94/6/8هیــأت دوم موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی حمیدرضا نظری فرزند اســداله به شــماره شناسنامه 683
صادره از شیراز در ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت  785مترمربع
پــاک  11203فرعی از  2139اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 437
فرعی از  2139اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی
غالمعلی ثاقبرأی محرز گردیده اســت .لذا بــه منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبــت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/28 :
/16804م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

