کتابخانه
سهشنبه  19آبان 1394

در همیــن آغــاز بگویم هم زندهیــاد ذبیحاهلل
منصوری و کارهایش را دوســت داشتهام و حتی
این بخت را داشتهام که چند بار از نزدیک با ایشان
گفتگویی داشته باشم ،هم استاد گرانمایه فریدون
مجلســی را که با شــخصیت فروتن و معلومات
سیاســی و اجتماعــی و حافظهی کمنظیرشــان
چندین بــار که دربارهی موضوعی تاریخی هنگام
ترجمــه دچار ابهام و تردید شــدهام بــه یاریام
شــتافتهاند و بیدریــغ ذهنم را روشــن کردهاند.
امــا باالخره باید قبول کــرد «حقیقت» از این دو
بزرگوار گرامیتر است.
آقای مجلســی فرمودهاند که عشق به خواندن
را از ذبیحاله منصوری آموختهاند .بر منکرش لعنت
که نه تنها آقای مجلســی بلکه بســیاری دیگر و
صاحــب این قلم الکن و نارســا ایــن را مرهون
آن بزرگــوار و البته دیگرانی همچون حســینقلی
مستعان هستیم.
شــاهد ســخن مــن این اســت کــه هنوز
هم نخســتین چــاپ ترجمههای منصــوری از
«الکســاندر دوما» را در همان جــزوات هفتگی
چهار ریالی یا پنج ریالی منتشــر شــده از سوی
مؤسســه ادبی امیــد (زیرمجموعــه مجله ترقی
به صورت صحافی تجلید شــده) کــه در جوانی،
چندین بار خواندهام .در کنار ترجمههای ایشــان
از دیگر نویســندگان بعض ًا «نیست در جهان» در
کتابخانه خود دارم اما به دلیلی که در دنبالهی این
نوشــته خواهم گفت اگر وقت و فرصت یاری کند
این گروه اخیر را شــاید بار دیگــر بازخوانی کنم.
امــا رمانهای الکســاندر دوما بــه ترجمهی آن
زندهیاد را ،نه .اینگونــه بگوییم منصوری ترجمه
و اقتباس میکرد .دلیــل موجهی برای این نکته
نیست که نتوان خط ســیر نویسنده را در ترجمه
مربوطه پیدا کرد ...یا به دشــواری و با هزار رمل
و اســطرالب پیدا کرد .خاطرم است که در دههی
شصت انتشارات عطایی تصمیم گرفت «استالین»
نوشــتهی «ایزاک دویچهر» را -که منصوری در
مجله «خواندنیها» شــروع بــه ترجمهاش کرده
بــود و هنگامی که حوادث کتــاب به زمان حول
و حوش مرگ لنین رســید بنا به دســتور مقامات
بــه مرحوم امیران ،انتشــار آن متوقف شــد -به
صورت کتاب منتشــر کند .مهندس عطایی از من
که اصل انگلیســی آن را در انتشارات (به گمانم)

پلیکان داشــتم خواســت تا آخرین بخش ترجمه
منصــوری را در متن انگلیســیاش پیدا کنم که
مترجم دیگر -اگر حافظهام یاری کند نهایت ًا آقای
رفیعی مهرآبادی -بود از کجای متن انگلیسی باید
ترجمــه کند .باور کنید هر چه کردم جای دقیقش
را نتوانســتم پیدا کنم و ســرانجام ،طوری که نه
سیخ بســوزد و نه کباب ،جایی را معین کردم که
به احتیاط نزدیک باشد و چیزی از حوادث تاریخی
از دســت نرود .البته آن تألیف را اندک زمانی بعد
(گویا) انتشــارات خوارزمی با ترجمه کامل دو نفر
دیگر -که یکی از آنان علی اســامی بود منتشر
کرد.
بگذاریــد تا بــه دو مــورد دیگر ،ایــن بار از
ترجمههای منصوری از رمانهای الکســاندر دوما
اشــاره کنم .مورد نخســت که قدری هم مفرح
اســت و شاید باعث شــود خواننده اندکی بخندد،
مربوط میشود به رمان دلکش و هنری زیبایی با
عنوان «موئیکان دوپاری» که حوادث آن در اواخر
عهد بازگشت سلطنت بوربونها (لویی هجدهم و
شارل دهم) یعنی حدود سال  1830و انقالب دوم
فرانسه اتفاق میافتد.
ترجمهی این رمان (که آخرین رمان از سلسله
رمانهای تاریخی الکســاندر دومــا با ترجمهی
منصــوری بود) با انتشــار ســی و هفتمین جزوه
هفتگــیاش در حدود ســالهای  1337و 1338
به سبب ورشکستگی مؤسســه ادبی امید ناگهان
متوقف شد که البته بعدها در دههی  60کل رمان
را با ترجمهای که صاحــب این قلم از حدود ثلث
پایانی متن فرانسوی آن کردم ،انتشارات گوتمبرگ
به مدیریت زندهیاد محمود کاشیچی منتشر کرد...
نکتهای که میخواهم بگویم این اســت که وقتی
در همان سالهای دههی  30ترجمهی منصوری
از این رمان را میخواندم در صفحه ( 1319و پس
از خوانــدن مقداری افاضات درباره کشــورمان از
قول یک اروپایی) پاراگــراف زیر توجهم را جلب
کرد که من البته فقط عبارت اول و آخر آن را که
نکات اصلیاند نقل میکنم:
«در فصل زمستان ،اگر در ایران باشید
با کرسی آشنا خواهید شد .کرسی عبارت
از یک میز کمارتفاع اســت که منقلی پر
از آتش زغال چوب درون آن میگذارند.
روی کرســی لحــاف میاندازند و تمام
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سال بیستم

شماره 5616

الکساندر دومای ذبیحاهلل
منصوری

نوشته :قدرتاله مهتدی

افــراد خانواده اطراف آن مینشــینند و
پاهای خود را درون کرســی جا میدهند
و بدین ترتیب خود را از شــدت سرمای
زمســتان ایران حفظ میکننــد ...فقط
رایحهای از کرسی استشمام میشود که
همواره زغال نیست».
بعدها وقتی با زبان فرانسه آشنا شدم
و اصل رمان ر ا در متن کامل یافتم دیدم
که ابدا ً الکساندر دوما چنین بخشی را در
اثرش نیاورده است.
بــاز مــوردی دیگر و ایــن بــار از ترجمهی

«ســه تفنگدار» منصــوری ،یادم اســت که در
بخــش آخر این رمان این قضیــه مکرر آمده بود
که «دارتنیان» به دیدن آتوس (کنت دوالفر) به
منزلــش میرفت و آتوس در منزل نبود و به دربار
برای دیدن لویــی چهاردهم رفته بود .دارت نیان
منتظــر میماند تا او بیایــد .آن وقت برای اینکه
حوصلهاش ســر نرود کتابی را از کتابخانه آتوس
برمیداشــت و  ...حــاال بخوان و کــی بخوان...
همین طــور میخواند و صفحات بســیاری از آن
جــزوات هفتگی را پر میکــرد ...آن هم نه یکبار
بلکه گویا چندین بار .این موضوع رفتن دارتن یان

به خانه آتوس و کتابخوانی او در آنجا تکرار شــده
بــود .بعدها وقتی این صفحــات را در متن کامل
فرانســوی یافتم ،درست یادم اســت که پس از
انقــاب و در اوایل دهه  60در ســر پیچ خیابان
جمهوری بــه طرف میدان امــام خمینی زندهیاد
منصوری را دیدم .چون خواندن رمان سه تفنگدار
را به تازگی تمام کرده بودم .به این قضیه اشــاره
کردم و علت گنجانیدن بخشهایی را که در اصل
اثر نبوده اســت جویا شــدم .به راستی حافظهی
خوبی داشت و بالفاصله ،پس از سپری شدن سه
دهه ،مطلب را به یاد آورد و پاسخ داد :عرض شود
که مدیر مؤسســه ادبی امید میگفت برای اینکه
داستان مفصل شــود خوب است که چیزهایی را
اضافه کنید».
آخرین مــوردی را کــه از ترجمهی منصوری
از الکســاندر دوما شــاهد میآورم مربوط است به
اپیزود پایانی با آخرین رمان از سلســله رمانهای
«خاطرات یک پزشــک» که بخشــی از ترجمه
منصــوری با عنوان «غرش طوفان» را تشــکیل
میدهــد و عنوان آن اپیزود «کنتس دوشــارنی»
است .صاحب این قلم که چند ماه پیش از خواندن
متن اصلی و فرانسوی آن فارغ شدم ،بخشهایی
بسیار مســتند به تواریخ رسمی -از جمله انقالب
کبیر فرانســه تألیف ژول میشله -را در کنار و به
مــوازات خط اصلی رمانی در اپیــزود مورد بحث
مالحظه کردهام که در «غرش طوفان» منصوری
یا نیست یا خیلی سرسری و آبکی آمده است.
حال برمیگردم به این بخش از ســخن جناب
مجلســی که «ســطح فرهنگی جامعــه متفاوت
اســت »...این درســت! اما مگر الکســاندر دوما
نویســنده خیلی کالســیکی بود که الزم میشد
رمانهایش را به ســطح نازلتــری کاهش داد؟
و چه میفرمایند درباره این آســان پســند شدن
اکثریــت قریب به اتفاق خواننــدگان ترجمههای
منصوری ،که وقتی انتشارات توس برگردان دقیق
قاســم صغوی از رمان «ژوزف بالسامو» را منتشر
میکند که چندان فروش نمیرود و بیشــتر آنان
باز ســراغ ترجمه منصوری از این رمان مشــهور
الکســاندر دومــا را میگیرند ...طــوری که دیگر
دســت و دل باقرزاده به انتشــار رمان «گردنبند
ملکــه» (که نخســتین مجلد «غــرش توفان»
منصوری را تشــکیل میدهد) با ترجمهی قاسم
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صغوی نمیرود.
شــادروان هوشــنگ کاووســی ،سینماشناس
نامدار همیشــه میگفت که بیچاره الکساندر دوما
در ایران گیــر متر جهانی افتاده که حق آثارش را
چنانکه باید ادا نمیکنند و آنها را ســخیف معرفی
کردهانــد! خود این نگارنده دیگــر رغبت خواندن
ترجمــه منصوری از آثار الکســاندر دوما را ندارم
و به رغم نارســایی فرانسهدانیام ترجیح میدهم
لِک و ل ِککنان متن فرانسویشــان را بخوانم ...و
این واقعیت که فرهیختگانی مانند جناب مجلسی
با وجــود آغاز کتابخوانی بــا خواندن ترجمههای
منصوری ،در ســطح واالیی از دانش و کتابخوانی
قــرار دارند دلیل نمیشــود کــه کار منصوری را
دربست تأیید کنیم و مگر قرار است وقتی اپیدمی
بیماریای (و در این مورد ،بیماری آسانپسندی)
میآید همه مبتال شــوند و بمیرند؟ دو نکته دیگر
را هم باید خاطرنشــان کنم .نکته نخســت اینکه
(برخالف تصــور رایج) حجم ترجمــه منصوری
همیشــه -لزومــ ًا -مفصلتر از اصــل آن نبوده
است .عالوه بر آن منصوری در ترجمههایش هم
چیزهایی را میافزود و هم کم میکرد .این دیگر
بسته به تصادف بود که حجم ترجمههای او کمتر
از حجم اصل آثار شود یا بیشتر!
نکته دوم دربــاره آثاری مانند «خواجه تاجدار»
و «عایشــه» است که به طور کامل آفرینش خود
منصوری اســت و آن نویســندگان ادعایی مانند
«کورت فریشلر» و «ژان گوره» به گفته بسیارانی
وجود خارجی نداشتهاند.
به نظر من بر این نوع کارهای منصوری نباید
خــرده گرفت زیرا آن نامهــا را میتوان با اندکی
رواداری نامهای مســتعار منصوری به شمار آورد.
مگــر این نامها حتم ًا و لزوم ًا باید ایرانی باشــند؟
و عــاوه بر این ،زندهیاد منصــوری در این گونه
کارهایــش نکات تاریخی بدیعــی را از خواندهها
یــا شــنیدههایش آورده اســت که البتــه لزوم ًا
همیشــه دقیق یا درســت و قابل اســتناد برای
یک  LECTUREدانشــگاهی نیســتند .اما
به هر حال این آثار منصوری را از مصادیق خیانت
ادبی نباید به شــمار آورد .به قــول زندهیاد کریم
امامی «ذبیحاله منصوری مترجم را فراموش کنید،
لیکــن در برابر ذبیحاله منصوری نویســنده کاله
از سر بردارید!»

ثبتی و دادگستری
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 شماره  139460311015001787مورخ  94/7/28هیأت موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارســنجان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی
مریم نعمتالهی فرزند حبیب به شــماره شناسنامه  2420097491صادره از
ارسنجان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  228/80مترمربع پالک
 5515فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1335فرعی از  10اصلی
واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرستان ارسنجان خریداری معالواسطه
از محمدعلی محمدی مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور ســند 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 است در صورت
انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/19 :
 /2525م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
آگهی تحدید حدود عمومی قسمتی از امالک بخش یک شیراز
برابر مقــررات مواد  14و  15قانون ثبت تحدید حــدود امالک زیر واقع در
بخش یک شیراز در ایام و ساعات به شرح ذیل انجام میگردد.
 -801فرامرز افراســیابی نسبت به  24ســهم عرصه و  24سهم اعیان و جواد
افراسیابی و سعید افراســیابی هر یک نسبت به  28سهم عرصه و  28سهم
اعیان و میترا افراســیابی و سودابه افراســیابی هر کدام نسبت به  14سهم
عرصه و  14سهم اعیان و زهرا محمدپور نسبت به  36سهم عرصه و  36سهم
اعیان که همگی از مجموع  144ســهم عرصه و اعیان ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  87مترمربع پالک  801بخش یک شیراز محله مشهور به کلیمیان
 -7773غالمعلی بکتاش و نادر بکتاش و غالمرضا بکتاش و حسین بکتاش هر
کدام نسبت به  1/5دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که قب ً
ال قسمتی
از کوچه بوده به مســاحت  17/40مترمربع به پالک  7773بخش یک شیراز
دروازه سعدی به طرف فلکه تیموری برای روز سهشنبه مورخ 94/9/10
لذا از ســاعت  4قبل از ظهر در محل شــروع و به عمل خواهد آمد اینک به
وســیله این آگهی از متقاضیان و کلیه صاحبان امــاک مجاور برابر ماده 14
قانون ثبت دعوت میشود که در وقت مقرر در محل حضور به هم رسانیده
و واخواهی مجاورین نســبت به حدود حقوقی ارتفاقی بر طبق ماده  20قانون
ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی به مــدت  30روز پذیرفته
خواهد شد.
 /20220م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز
حسن نصیریان
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311030000281مورخ  94/7/16هیات اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی قیر و کارزین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
رضا امیرزادکانی فرزند خانمیرزا به شماره شناسنامه  262صادره از شیراز
به شماره ملی  2294789725در یک قطعه باغ به مساحت  51774مترمربع
پالک  47فرعــی از  8629اصلی واقع در بخش  11فارس شهرســتان قیر و
کارزین مشــهور به مدخون خریداری از مالک رســمی رضاقلی مبین محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز 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 تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/19 :
 /40م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک قیر و کارزین
قنبر محمدی

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  139460311015001817مــورخ  94/7/30هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی مرضیه نعمتی فرزند حســین به شماره شناسنامه 6480021703
صادره از ارسنجان در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ساختمان به
مســاحت  172/40مترمربع پالک  5519فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  1255فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارســنجان خریداری معالواســطه از ابوالقاسم معظم (نعمتی)
مالک رســمی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
توضیحات :برابر گزارش کارشناســان منتخب هیات به وارده شماره 502
مورخ  94/6/22ملک مورد درخواســت در پالک  10/1255واقع گردیده
است.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/19 :
 /2527م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
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  139460311027000680مــورخ  1394/6/28هیأت اول
موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سروستان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی لطفاله عبدالهی سروســتانی فرزند شهباز به
شماره شناسنامه  3787صادره از سروستان در ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  336/40مترمربع پالک  6751فرعی از  39اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  846فرعی از  39اصلی واقع در قطعه یک بخش  9فارس
حوزه ثبت ملک سروستان خریداری شده با قولنامه عادی از مالک رسمی
شــهباز عبدالهی محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود و در صورتی که اشــخاص
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار 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 است درصورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/4 :
 /90م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سروستان
احمدرضا جعفرپور فسایی
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله اعالم میشود امیرارسالن خالدی دادخواستی به خواسته الزام
به تنظیم سند رسمی به طرفیت سعید سروری تسلیم شورای حل اختالف
صدرا نموده که به این شــعبه ارجاع و به کالســه  94/11/27ثبت و وقت
رسیدگی برای روز شنبه مورخ  94/9/28ساعت  15:45تعیین شده است.
اینک به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور
شورا و تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور مدنی مراتب یک نوبت آگهی میشــود تا خوانده از تاریخ انتشار
این آگهی ظرف یکماه به دبیرخانه شــورا واقع در صدرا بولوار پاسداران
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را
دریافت نماید و در وقت یاد شــده جهت رسیدگی حاضر گردد .در غیر
این صورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/19781م الف
شورای حل اختالف شعبه  54صدرا

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  139460311015001811مورخ 94/7/29
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
محمدصادق نعمتالهی فرزند رضا به شماره شناسنامه
 251صادره از ارســنجان در ششدانگ قسمتی از یکباب
خانه به مساحت  182/05مترمربع پالک  5517فرعی از 10
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  517فرعی از  10اصلی
واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان ارسنجان
خریداری معالواسطه از وراث سید عبداله حسینی مالک
رسمی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتــب در دو نوبت 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
تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.
توضیحــات :برابر گزارش کارشناســان هیات به وارده
شماره  381مورخ  94/5/14ملک در پالکهای  10/517و
 10/518واقع گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/19 :
 /2521م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
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
برابــر آراء شــماره  139460311017000437و
 139460311017000440مــورخ  1394/7/7هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
خرامه تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضیان به ترتیب
آقایان ســید محمدصادق حســینی فرزند سید مهدی
به شماره شناســنامه  7230صادره از شیراز خریداری
برابر اســناد قطعی  150221و  150222مورخ 1393/7/3
دفترخانه  108شــیراز و ســید مهدی حســینی فرزند
محمدصادق به شماره شناســنامه  42صادره از خرامه
خریداری برابر اسناد  276027مورخ  92/9/3دفترخانه 8
شیراز و  328702مورخ  93/5/26دفترخانه  39شیراز در
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 655022
مترمربع تحت پالک  1605فرعــی از  213اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  213باقیمانــده قطعه یک بخش
 5فارس واقع در جاده خرامه – شــیراز ،حدفاصل پمپ
بنزین و پلیس راه بالمناصفه 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 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 اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالکیت صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت
مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/5 :
 /19731م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرامه
شاپور زارع شیبانی

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  139460311015001814مورخ  94/7/29هیأت موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارســنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
محمدصــادق نعمتالهی فرزند رضا به شــماره شناســنامه  251صادره از
ارسنجان در ششدانگ قســمتی از یکباب خانه به مساحت  42/25مترمربع
پالک  5518فرعــی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  518فرعی از
 10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان ارســنجان خریداری
معالواسطه از سید محمدرحیم نعمتالهی مالک رسمی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود
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 ،دادخواســت 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.
توضیحــات :برابر گزارش کارشناســان هیات به وارده شــماره  381مورخ
 94/5/14ملک در پالکهای  10/517و  10/518واقع گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/19 :
 /2519م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
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  139460311015001820مورخ  94/7/30هیأت موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارســنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
غالمرضا نعمتالهی فرزند عزیز به شماره شناسنامه  251صادره از ارسنجان
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  172/40مترمربع
پــاک  5519فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1255فرعی از
 10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان ارســنجان خریداری
معالواسطه از ابوالقاسم معظم (نعمتی) مالک رسمی 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
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 ،دادخواســت 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.
توضیحات :برابر گزارش کارشناســان منتخب هیات به وارده شــماره 502
مورخ  94/6/22ملک مورد درخواست در پالک  10/1255واقع گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/19 :
 /2529م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
آگهی تحدید حدود عمومی قسمتی از امالک بخش دو شیراز
برابر مقررات مــواد  14و  15قانون ثبت تحدید حــدود امالک زیر واقع در
بخش دو شیراز در ایام و ساعات به شرح ذیل انجام میگردد.
 -3268/3کامران بامداد فرخ یک دانگ مفروز از ششدانگ یکباب خانه که
عمارت مفروز عبارت اســت از ششدانگ یکباب اطاق دو دربی سمت شرق
با قدرالحصه از مشاعات طبق پرونده ثبتی پالک  3268/3به مساحت 12/60
مترمربع کوی لب آب محله بیات بخش دو شــیراز برای روز سهشنبه مورخ
94/9/10
لذا از ســاعت  4قبل از ظهر در محل شــروع و به عمل خواهد آمد اینک به
وسیله این آگهی از متقاضیان و کلیه صاحبان امالک مجاور برابر ماده  14قانون
ثبت دعوت میشــود که در وقت مقرر در محل حضور به هم رســانیده و
واخواهی مجاورین نســبت به حدود حقوقی ارتفاقی بر طبق ماده  20قانون
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی به مدت  30روز پذیرفته خواهد
شد.
 /20219م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز
حسن نصیریان

