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اوایل که خبرهایت میرسید ،دلم میخواست
سرم را بکوبم به دیوار .دلم میخواست یکی
را پیدا کنم و آن قدر گلویش را فشار دهم تا
خفه شود .واقع ًا شانس آوردی که آن روزها دم
دستم نبودی .حتم ًا خودت هم یک جورهایی
میفهمیدی که به مالقاتم نمیآمدی .البته
هنوز بستههایت میرسید؛ پولت همینطور.
وقتی با خودم فکر میکردم که این پول از
کجا میآید ،دلم میخواست بگیرمت و تمام
آن اسکناسها را فرو کنم توی گلویت .چطور
توانستی با من این کار را بکنی .منی که آن
قدر عاشقت بودم .بعد که دیدم دستم به جایی
بند نیست ،به فکر افتادم که خودم را بکشم.
نمیشد .نمیگذاشتند.
آن جایی که من بودم ،آدم اختیار جان خودش
را هم نداشت .فقط میتوانی بنشینی ،فکر کنی
و فکر کنی و از پشت آن میلههای سیاه که
سقف ما را از سقف آسمان جدا میکرد ،چشم
بدوزی به کبوترهایی که آزاد پر میکشیدند و
میرفتند هر جا که بخواهند .همبندیها به هم
میگفتند ،بیخیال .برای تو چه فرق دارد که
زنت چه میکند .به فکر خودت باش .شاید هم
راست میگفتند.
زنی که مرد باالی سرش نباشد ،به هر سو
کشیده میشود .دیگر روی نشستن در میانشان
را نداشتم .حرف مردم از میان هر دیواری عبور
میکند؛ حتی دیوارهای ضخیم زندان .بعد به
فکر افتادم که بفهمم او کیست .آن مردی که
این چنین دلت را ربوده بود ،که میتوانست
باشد؟ با خودم فکر میکردم که حتم ًا جوانی
زیباست .مثل آن شاهزادههایی که شبها در
قصههایت برایم میگفتی .آن وقتهایی که
سرم را روی پایت میگذاشتم و شالل موهای
اُخراییات میریخت توی صورتم .قلقلکی بودم
اما از آنها خوشم میآمد .چه مسرت و چه
سرمستیای میتوانست باالتر از آن باشد .حاال
پاهای تو جایگاه سری دیگر بود و کتابهایت
گوش شنوای دیگری داشت .آن مرد که بود؟
از هر که میپرسیدم ،میگفت که نمیداند.
میگفتند که ما نمیدانیم و از دیگری بپرس.
میدانستم که دروغ میگویند .مثل همهی
افرادی که وقتی بیرون هم بودیم ،فقط بهم
دروغ میگفتند .دروغهایی که از همان لحظه
که چشم بر جهان گشودم ،همراهم بودند.
دروغهای مادر؛ دروغهای پدر .دروغهای
خواهرهایی که سالهاست آنها را ندیدهام.
دروغهای معلمهایی که همه از واقعیت فرار
میکردند و دروغهای مأموران آگاهی که
میگفتند میخواهند بهم کمک کنند .میگفتند
تو این برگهها را امضا کن تا بتوانی بروی.
میگفتند امضا کن تا دیگر نخواهی این
شکنجهها را تحمل کنی .نامردها میدانستند
که چکار کنند تا جایش معلوم نباشد .تا وقتی
پهلوی قاضی میروی ،بعد از ساعتها انتظار
در آن راهروهای شلوغ که همه به تو لباس راه
راهت و دستبندهایی که دیگر زندانیها را به تو

حلقه کرده چشم میدوزند ،آن وقت که وارد آن
اتاق پر از پرونده میشوی و جلوی آن مرد
ریشوی کت و شلواری میایستی ،نتوانی ثابت
کنی که آن اعترافها را زیر شکنجه انجام
دادهای .نتوانی بگویی که در آن ساعتها و
روزها و ماهها ،بر تو چه گذشته .آن وقتهایی
که تنها وقتی رنگ آفتاب را میدیدی که
درست در ساعت معینی ،در آن زیرزمین نمور
پر از شپش باز میشد تا متهمها به قضای
حاجت بپردازند .آن وقتهایی که هر لحظهاش
آن قدر فکرهای سرت بهت فشار میآورند که
آن ثانیه هزار سال دوام پیدا میکند .مأمور
همراهت تمام مدت به تو نگاه میکند .گویی از
پشت چشمهای ریز خاکستری میخواهد
بگوید که حواست باشد؛ اگر جلوی قاضی
آبرویمان را ببری ،خب ،بعد دوباره مهمان
خودمانی و آنجا قاضیای نیست که به دادت
برسد .حتی او هم که مث ً
ال در بین مأمورها
بعضی وقتها نقش خوب را بازی میکرد که
مث ً
ال بهترینشان بود ،حتی او هم تمام مدت به
من دروغ میگفت .فقط تو بودی که بهم دروغ
نمیگفتی .فقط در چشمهای تو بود ،که اولین
بار آن روز در دانشگاه ،دیدم که این یکی دیگر
نمیخواهد بهم دروغ بگوید .دیدم که نوری که
از پس آن چشمهای آبی به من لبخند میزند،
آن چیزی نیست که در تمام مدت زندگیم در
چشمهای دیگران دیده بودم .اما دانشجوی
معماری را چه به من .منی که دیپلم نگرفته
وادار شده بودم دبیرستان را رها کنم و بروم.
اص ً
ال گذار من چطور آن روز در دانشگاه افتاده
بود و چطور شد که با تو برخورد کردم .سرنوشت
بازیهای عجیبی دارد .بازیهایی به عجیبی
دختری که حاضر است پای همه چیز بایستد و
حتی خانوادهاش را به خاطر مردی مثل من رها
کند .مردی با قد متوسط و چشمهای عسلی.
مردی که در طول زندگیاش ،تنها
دلخوشیاش این بوده که مدام از این آرایشگاه
به آن آرایشگاه برود و مدل موهایش را عوض
کند .مردی که هر روز شعری تازه را یاد بگیرد
و سعی کند آن را از بر بخواند تا شاید غمهایش
را در سایهی غم حافظ فراموش کند و آن وقت
آن مرد سوار بر اسب سفید ،از بد حادثه متهم
به قتل بشود و بیافتد زندان .نمیدانم تقصیری
داشتم یا نداشتم .نمیدانم کارم درست بود یا
نبود .اگر آن روز به بنگاه آن کثافت نمیرفتم و
آن قشقرق را راه نمیانداختم ،شاید هنوز هم تو
کنارم بودی و من کنارت .شاید آن همه شاهد
نمیآمدند و شهادت نمیدادند که کاری را که
روحت هم خبر ندارد ،تو انجام دادهای .خیلی به
آن لحظات فکر کردم .ساعتها و ثانیهها و
سالها .آن وقتها که تیک تاک عقربهی
ساعتی وجود نداشت و زمان معلوم نبود که
اص ً
ال به جلو میرود یا نه .آن وقتها که
محکوم شدهای و از زندان آگاهی انتقالت
میدهند به زندان مرکزی .آن وقتها که کم
کم همه فراموشت میکنند .آن وقتها که
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دیگر پدرت و پس از مدتی حتی مادرت هم به
مالقاتت نمیآید .دیگر فک و فامیل و
خواهرهایت که اص ً
ال از اول هم به مالقاتت
نمیآمدند .یکبار که یکیشان را در راهروهای
دادگاه دیدم ،که اص ً
ال معلوم نبود به چه دلیل
آنجاست ،رویش را برگرداند و وانمود کرد که
اص ً
ال مرا ندیده .و فقط تو بودی .تو بودی که در
تمام آن سالها کنارم بودی .تو بودی که
میآمدی و وقتی از پشت آن شیشهی گرد
گرفته ،گوشی تلفن رنگ و رو رفته را به دست
میگرفتی ،سعی میکردی اشک نریزی و
همیشه لبخند بزنی .ولی من میدیدم که وقتی
میرفتی ،آن هنگام که آخرین قدمها را به
سمت در بزرگ آهنی برمیداشتی ،همیشه
دستمالی بر میگرفتی و گوشهی چشمت را
پاک میکردی .ولی من میشنیدم ،که چقدر
پدر و مادر و برادرت بهت اصرار میکردند که
نکن .که دادخواست غیابی بفرست و تقاضای
طالق کن .که رها کن این قاتل لعنتی را تا در
آن زندان پر از شپس بپوسد .که به فکر خودت
باش .که جوانیات را بر باد نده و تو هر بار
جلوی همه میایستادی و به هیچ قیمتی حاضر
نبودی مرا رها کنی ولی حتی تو هم ...حتی تو
هم سرانجام مرا رها کردی .پشت کردی و
رفتی دنبال زیباییهای زندگی .زیباییهایی که
در مردی مثل من ،برای هیچ دختری یافت
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نمیشد .و هرگز نمیتوانی تصور کنی ،که پس
از آزادی ،وقتی فهمیدم که آن مرد کیست،
چقدر تعجب کردم و چقدر بیشتر تعجب کردم
وقتی فهمیدم که ازدواج دومش است .وقتی
فهمیدم که ازدواج اولش به طالق انجامیده.
نمیدانی چه فکرها که به سرم راه نیافت .فکر
اینکه واقع ًا قتلی انجام دهم .فکر اینکه واقع ًا
بیایم و چاقویی بردارم و همانطور که به آن
متهم شده بودم ،تو و آن مرد و بچهای که از آن
مرد آمده بود را تکه تکه کنم .ولی چرا؟ آخر
چرا؟ مگر در آن کثافت سن باالی بدقیافه با آن
سر تاسش چه دیدی؟ نه زیبا بود که بگویم
زیباست ،نه جوان بود و دلربا که بگویم تو را
فریفت .آن روزها ،وقتی آن وکیل کثافت ،آن
کت سرمهای عرقی که معلوم نبود کی شسته
شده را درمیآورد و از آن کیف سیاه ،پروندهی
مرا جدا میکرد و میگذاشت مقابلم ،روی آن
میز چوبی خاک گرفته ،نمیدانی چقدر حالم به
هم میخورد .آن وقتها نمیدانستم که چطور
چنین وکیل حاذقی ،که معلوم نبود هزینهی هر
بار مالقاتش چند میلیون میتوانست باشد ،چرا
پروندههای آقازادهای را رها کرده و به دیدار من
میآید .منی که هیچگاه وکیلی نداشتم و نه
تجربهای که بدانم در آن مواقع چه باید کرد.
این طور است که میشود به راحتی ،اولین
مظنون را گرفت و وادار به اعتراف کرد تا کارت

راحت باشد و دیگر نخواهی بروی درست
تحقیق کنی که آن قتل را که انجام داده.
مظنونی که صبح روزی که قتل اتفاق افتاده ،با
آن مقتول گالویز شده و سر دیرکرد پول رهن
خانهاش جلوی همهی مردم هر چه از دهانش
درآمده به او گفته .این طور وقتی علی ریاحی را
شب غرق به خون و چاک چاک در منزلش پیدا
میکنند ،خیلی راحت و با اولین تحقیق از اهل
محل معلوم میشود که قاتل کیست .مستأجری
که نه پدری داشت تا مثل خیلی تازهدامادهای
دیگر وقتی به خانهی بخت میرود برایش
آپارتمانی تهیه کند و نه خانهی مادریای که
وقتی چند روز وقت تلف میشود تا منزل
جدیدی بیابد ،بتواند اثاثش را آنجا نگاه دارد و
آن بخت برگشته را وقتی میگیرند ،هیچ کس
نیست که سندی برایش بگذارد یا وکیلی بگیرد
تا مأموران آگاهی نتوانند هر چه خواستند به او
ببندند .این چیزها را تو خودت خوب میدانی.
خیلی بهتر از من .این چیزها را میدانستی و باز
هم به من خیانت کردی .رفتی و با آن
جوانمردی ازدواج کردی .تنها کسی که توانست
مرا از آن زندان در بیاورد .تنها کسی که
توانست ثابت کند هیچ مدرک درستی علیه من
نبوده و اعترافها در شرایطی غیرقانونی گرفته
شده .تنها کسی که پروندهها را آورد و به قاضی
گفت که هیچ قفلی در خانهی آن مقتول
شکسته نشده و قاتل حتم ًا کلید داشته و من
چطور میتوانستم کلید داشته باشم! اما چرا؟ تو
چرا این کار را با من کردی؟ بارها تماس
گرفتم .چه در زندان و چه بیرون زندان.
هیچگاه جواب ندادی .هیچگاه نگفتی که برای
چه با کمک همان وکیل طالق گرفتی و بعد با
خود او ازدواج کردی .الاقل اگر روی جواب
دادن نداشتی ،میتوانستی جواب نامههایم را
بدهی .نامههایی که این آخرینشان است.
نمیدانی بر من چه گذشت .گشتم .گشتم .خانه
به خانه و کوچه به کوچه آن هم وقتی هیچ
کس حاضر نبود کمکی بکند .همه رویشان را
برمیگرداندند و وانمود میکردند که غریبهام.
وانمود میکردند که اص ً
ال مرا نمیشناسند .لحن
کالمشان جوری بود انگار هرگز در زندگیشان
مرا ندیده بودند .بعضیهاشان حتی پشت سرم
متلکی میپراندند .آن هنگام که من درمانده
پشت میکردم و میخواستم بروم .متلکهاشان
مرا به یاد آن داستانی میانداخت که برایم
خواندی .داستان آن شیری که هر روز به آن
مرد کیسهای زر میداد و وقتی مرد او را به
خانهاش دعوت کرد و شیر موقع غذا خوردن
کثیفکاری درآورد ،زن مرد متلکی پراند .شیر
به زن حمله کرد و مرد شمشیر کشید و بر سر
شیر کوبید .شیر رفت .مرد هیزمشکن بود .هر
چه داشت خورد و مجبور شد دوباره به جنگل
برود .وقتی شیر را دید ،شیر گفت که جای زخم
شمشیر خوب شده؛ اما جای زخم زبان زنت
هنوز خوب نشده .راست میگفت .جای زخم
زبانها هرگز خوب نمیشود .تا ابد با تو خواهند
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ماند و در جایی ،جایی تاریک در ماوراء ذهنت،
همیشه آزارت خواهند داد .تا تو همیشه منتظر
موقعیتی بمانی ،تا آن آزارها را تالفی کنی .تا
کسی را بیابی و او را مسئول تمام مشکالت و
بدبختیهایی که سرنوشت پیش پایت گذاشته
بدانی .تا آن ثانیهها و ساعتها و سالهای
زندگی را همه در لحظهای بر سر او خالی کنی
و آن موقعیت دست داد .یافتمت .تو بودی و او.
تو بودی او و فرزند او از رحم تو .در آن پارک.
باید به یاد آوری ،دو روز پیش را میگویم.
درست کنار آن سرسرهی قرمز رنگ نشسته
بودی .تو مرا نمیدیدی اما من خوب تو را
میدیدم .خیلی خوب .از پس آن شمشادهای
بلند .آن وکیل میخندید و تو هم لبخند
میزدی .لبخندهایی که با لبخندهای قبلیات
فرق داشت .همان لبخندهایی را میگویم که
وقتی دست روی صورتم میگذاشتی میزدی.
اشتباه نمیکنم ،آن لبخندها چیز دیگری بود.
ولی چه فرق میکرد .در هر حال تو لبخند
میزدی و من باید لبخند تو و لبخند جوانمردی
را برای همیشه روی صورتتان خشک میکردم
تا دیگر هیچ زنی به هیچ مردی خیانت نکند تا
دیگر هیچ دل عاشقی شکسته نشود .تا دیگر...
کمی چرخیدم تا کام ً
ال از پشت سر باشد .به
سمتتان آمدم .قدم به قدم و لحظه به لحظه در
حالی که دستم در جیبم بود و دسته چاقوی
ضامندار را میفشرد .و آن وقت بود که چشمم
به او افتاد .به دخترت .آن وقت که از آن
سرسره پایین آمد و در آغوش تو جای گرفت.
پشت تو به من بود و روی او به صورت من.
چشم در چشم.
تا آن لحظه درست ندیده بودمش .چقدر شبیه
تو بود .با همان بینی قلمی .با همان چشمهای
آبی .با همان پوست گندمگون و موهای
اخرایی .انگار نه انگار که پدرش آن مرد کثافت
بود .انگار نه انگار که نیمی از ژنهای وجودش
را از دیگری گرفته بود .درست به مانند سیبی
که از وسط به دو نیم کرده باشد ،همان لبخند
تو را داشت .نه ،آن لبخندی که آن روز بر چهره
داشتی را نمیگویم ،لبخند قبلیت بود .درست به
مانند آن روز که آخرین بار دیدمت و آن وقت
بود که پاهایم سست شد .آن وقت بود که دیگر
نتوانستم قدمی بردارم .آن وقت بود که چاقویی
که محکم گرفته بودم از دستم رها شد و از کنار
جیبم بر زمین افتاد و آن وقت بود که رفتم.
اشکریزان برگشتم و پا به فرار گذاشتم .دویدم.
دویدم .نمیدانم با چه سرعتی و به کدام سو.
نمیدانم ...دیگر چه فرق میکند .چه فرق
میکند که حاالتم را برایت شرح دهم .مثل
آن روزها در دانشگاه .مثل اولین نامههایی که
برایت مینوشتم .دیگر نه تو مال من هستی و
نه من مال تو .این ...این ...این آخرین نامهی
من به تو است .امیدوارم که دیگر هرگز چشمم
به چشمت نیافتد .امیدوارم که بتوانم برای
همیشه فراموشت کنم .و امیدوارم ...امیدوارم...
دیگر امیدی وجود ندارد.

ثبتی و دادگستری
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  139460311001022033مورخ  94/8/10هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی مریم محمدی خالری فرزند احمد به شماره
شناسنامه  10271صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 134/01مترمربع پالک  11322فرعی از  2139اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  452فرعی از  2139اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رســمی عبدالعلی ثاقبرای محرز گردیده اســت .لذا به منظور
اطــاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند 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 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 اول94/8/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/8 :
/20233م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

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  139460311001021269مــورخ  94/8/5هیأت اول
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 ســرایل آشناور فرزند حسنعلی
به شــماره شناسنامه  377صادره از ســمیرم در ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  128/07مترمربع پالک  53813فرعی از  1652اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  808فرعی از  1652اصلی واقع در بخش
 4شــیراز خریداری از مالک رسمی ناصر لطفی محرز گردیده است.
لــذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت بــه 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 مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را بــه 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 اول94/8/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/8 :
/20231م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

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  139360311001028830مورخ  93/9/25هیأت سوم
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 ســکینه دهقانی فرزند سیفاله
به شماره شناســنامه  2صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  137/10مترمربع پالک  7220فرعی از  2083اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  2083اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رســمی سیفاله دهقانی 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 اول94/8/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/23 :
/18480م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

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  139460311001018317مورخ  94/7/9هیأت ســوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم جان جان نظری فرزند الهقلی به شماره
شناســنامه  36صادره از اردکان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 248/90مترمربع پالک  4122فرعی از  2139اصلی مفروز و مجزی شــده
از پالک  2139اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رســمی
جمال امامی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند میتوانند 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،
دادخواســت 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 اول94/8/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/23 :
/18481م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

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  13946031100101020515مورخ  94/7/16هیأت سوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی رستم خشنود فرزند صفر به شماره
شناسنامه  92636صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 200مترمربع پالک  1958فرعی از  2081اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  2081اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی زهرا
جمشیدینژاد محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود 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
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 مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/8 :
/20230م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

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  139460311001021984مــورخ  94/8/10هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی محمدعلی حســینی فرزند
شاهرضا به شماره شناسنامه  31صادره از بوانات در ششدانگ یکباب
خانه به مســاحت  216/96مترمربع پالک  11369فرعی از  2139اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  452فرعی از  2139اصلی واقع در بخش
 4شــیراز خریداری از مالک رسمی غالمعلی ثاقبرای 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 باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را بــه 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 اول94/8/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/8 :
/20229م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

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  139460311001019474مورخ  94/7/19هیأت 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 ماهرخ نیکرفتار فرزند علیاکبر
به شماره شناسنامه  17993صادره از اهواز در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  180مترمربع پالک  1959فرعی از  2081اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  2081اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رسمی شهرداری شیراز 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 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 سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/8 :
/20228م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

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  139460311001019452مــورخ  94/7/19هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی بهبود همتزاده فرزند شاه میرزا
به شــماره شناســنامه  374صادره از فیروزآباد در ششدانگ یکباب
خانه به مســاحت  199/32مترمربع پــاک  7267فرعی از  2083اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  17فرعــی از  2083اصلی واقع در بخش
 4شــیراز خریداری از مالک رســمی اکبر دهقانی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت 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 تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/8 :
/20226م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

