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فرج سرکوهی گزارش این دیدار را در آدینه نوشت؟
بله .حــاال به قول معروف دیگر نتوانســته بود خــودش را کنترل کند و
هر چند که خب من به ایشان در ایرادی که گرفتم و تماسی که داشتم گفتم
من متأســفم برای خوانندگان آدینه چون ســردبیری که به امضای خودش
احترام نگذارد ،چطور انتظار دارد خوانندههایش به او احترام بگذارند.
مگر چکار کرده بود؟
قرار بود مصاحب مکتوب بشــود و هم ایشان امضا کنند و هم من و یک
«واو» هــم پس و پیش نشــود .بعد چیزی که از آدینــه بیرون آمد من را در
مقابل ر .اعتمادی قرار داده بود .یعنی از زبان من نوشته بود که ر .اعتمادی را
به عنوان یک نویسنده قبول ندارم.
حال آنکه شما برای آقای ر .اعتمادی احترام قائل هستید.
ایشان پیشکسوت هستند در داستاننویسی .خیلیها ر .اعتمادی را دوست
داشتند و طالب داشت داستانهای ایشــان .حاال بعضیها دوست ندارند این
دیگر بستگی به سلیقه مردم دارد .من کی باشم که بخواهم بگویم ر .اعتمادی
را قبــول ندارم .اص ً
ال نــوع فرهنگ تربیتیام به من اجــازه نمیداد که حتی
بخواهم کوچکترین اهانتی به کسی بکنم.
چطور شــد «بازگشــت به خوشــبختی» اولین رمانتان را
نوشتید؟
بازگشــت به خوشبختی یک ســوژه واقعی بود .البته اجازه گرفته بودم که
این سرگذشت را بنویسم .ایشان دکتر بودند و من به دلیل اینکه فامیل بودند،
مجبور شدم نوع کاریشان را عوض کنم.
به اصطالح یک مقدار رد گم کنید.
بله .ولی خب وقتی خودشــان تماس گرفتند به من گفتند خیلی به زحمت
افتادی به خاطر اینکه من را در این البهالها گم کنی که نفهمند .مهم نیست.
خوشحالم از اینکه باالخره سرگذشت زندگیام ر ا تو نوشتی.
تا االن چند تا چاپ خورده؟
خیلی .چاپ یازدهمی که االن اینجاست مال سال  82است .هر سال همه
کتابها بال استثنا زیر چاپ میروند.
االن  20سال اســت که مینویسید ،سالی هم که یک چاپ
خورده باشد ،باید االن به چاپ بیستم رسیده باشد.
بله.
و هنوز هم به دلیل اینکه کتــاب را واگذار کردید ،حقوقی به
شما تعلق نمیگیرد.
نه .اگر زنگ بزنم که مث ً
ال  20تا از فالن کتاب میخواهم ،بالفاصله برایم
میفرســتد .اص ً
ال این چیزها بین ما نیســت .من با ناشری کار کردم که مثل
پسرم میماند و محبت مادر و فرزندی بین ما حاکم است.
شنیدم مدتی است دخترتان ناشر شده .دیگر کتابهایتان را
او چاپ میکند؟
دخترم با پشــتوانه خود آقای شهبازی ناشر شد .دخترم لیسانس کتابداری
گرفت ،همان ســال آخر رفته بود ارشــاد و ثبت نام کــرده بود برای گرفتن
مجوز انتشارات .خب مستلزم این بود که به کارهای چاپ وارد باشد که آقای
شهبازی بهش یاد داد.
االن چند کتاب در انتشارات دختران چاپ کردید؟
 5کتاب .باور آفتاب ،مرا یاد آر ،عالیه ،رز کبود و ...
اینها هم با استقبال عمومی روبرو شدند؟
بله .خوشبختانه بله .هنوز هم ناشران زیادی به هر طریقی زنگ میزنند و
التماس میکنند که تو رو خدا یک کتاب به ما بده! بگو اص ً
ال چقدر؟
در این مدت به چکاوک دیگر کتاب ندادید؟
نه .آخرین کتابی که از من درآورد «شیدایی» بود .این را هم آماده گذاشته
بودم به دخترم بدهم که آقای شــهبازی یــک دفعه گفت تبلیغش را در بازار
کرده .گفتم مال شــما .جالب اینکه کتاب چاپ شــده و به بازار آمده بود ولی
هنوز نه من قرارداد امضا کرده بودم و نه آقای شهبازی قرارداد را نوشته بود.

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  139460311001022027مــورخ  94/8/10و رأی
اصالحــی  139460311001023301مورخ  94/8/26هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی گنجعلی پارسائی فرزند اکبر
به شماره شناسنامه  9صادره از ممسنی در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  230/14مترمربع پالک  11382فرعی از  2139اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  120فرعــی از  2139اصلی واقع در
بخش  4شیراز خریداری از مالک رســمی اسداهلل پوستفروش
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطــاع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص
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 تســلیم 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 عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/9/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/24 :
/21786م 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  139460311001023030مورخ  94/8/24هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شــهرام آقایی کوهی
فرزند الف به شماره شناسنامه  418صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  86/50مترمربع پالک  1315فرعی از 2144
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2144اصلی واقع در بخش 4
شــیراز خریداری از مالک رسمی حاج محمد رحیم خرمندار 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 تســلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/9/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/9 :
/23427م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
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گپ و گفت یوسف علیخانی با فهیمه رحیمی

بخش دوم

ال دنبال منابع مالــی نبودم .به دنبال این نبودم که درصد مث ً
ببینید من اص ً
ال
سودش بیشــتر است .فقط دوست داشتم کتاب بیاید به بازار .هر سال هم در
نمایشگاه کتاب ،ناشران به بهانه چایی خوردن ،پیشنهادات جدید میدانند ولی
من گفتم روی قسمی که خوردم ایستادم.
سالی یک کتاب داشتید؟
بیشتر .من در سال چهار تا کتاب میدادم.
مث ً
ال نوشتن بازگشت به خوشبختی چقدر طول کشید؟
سوژهای که آماده داشتم معمو ًال مینوشــتم و کنار میگذاشتم .آن موقع
اجازه این را نداشــتم کتاب چاپ بکنم و در حدود  10-11تا ســوژه حاضر و
آماده داشتم برای چاپ .موقعی که قرار شد چاپ بشوند من اینها را فقط ادیت
کردم .نوشتن بازگشت به خوشخبتی مث ً
ال شش ماه طول کشید.
چه وقتهایی مینوشتید؟
من عادتم است که صبح بنویسم.
و البد بعد از نماز صبح؟
آفرین .چون ذهن من در آن موقع ذهن بازی است ضمن اینکه حاال اینجا
من پنجرهای ندارم ولی وقتی در کرج بودم پنجرهای داشــتم رو به باغچه که
خیلی دوســتش داشتم .وقتی میایستادم و نگاه میکردم ،این پرنده من خود
به خود حرکت میکرد و او بود که من را میبرد و یک ســوژه دیگری سوای
آنی که آماده کرده بودم بهم میداد .من هم به خاطر اینکه فراموشــم نشود،
مینشستم و شروع میکردم به نوشتن .بعد که از کرج آمدیم و بچهها بزرگ
شدند و مشــکالت جانبی هم آمد ،دیگر ساعت دوازده تا دو و نیم نیمه شب

مینوشــتم .شــب هم دنیای خاص خودش را دارد .ولی این را خالصانه دارم
میگویم خیلی از مواقع ،در خــواب خوش بودم که به من تلنگر میزدند که
بلند شو...
و بنویس!
آفرین .وقتی که میآمد مینوشتم .دیوار خانهام در کرج خیلی دیدنی بود،
خیلی از چیزهایی که در خواب یادم افتاده بود و چشــمم را باز میکردم ،روی
دیوار مینوشتم که صبح یادم نرود.
در دفتر چکاوک هم مینوشتید؟
مینوشــتم .البته بیشــتر نامهها را جواب میدادم .قرار مالقاتها را آنجا
انجام میدادم.
دومین کتابتان «پاییز را فراموش کن» است.
بله .تا لرســتان رفتم که بنویسمش .البته آن هم یک خاطرهای بود که باز
اتفاق افتاده بود .بعد وقتی خواســتم بنویسمش ،گفتم باید بروم و این منطقه
را ببینم .با ناشرم و پســرم رفتیم سراب ناوهکش لرستان .با کدخدای ده هم
نشستم و اسامی که آوردم ،همه را شناخت و خیلی چیزها که از قلم من افتاده
بود ،او گفت .خاطره یکی از اقوام بود که شــنیده بودم و رویم تأثیر گذاشــته
بود .بعد مث ً
ال «روزهای سرد برفی» یک سوژه واقعی بود .آقایی که من سوژه
زندگیاش را انتخاب کردم خودش آمد به دفترم .یک هفتهای بنده خدا وقت
گذاشــت تا زندگیاش را تعریف کند و من فکر نمیکردم روزهای سرد برفی
را تمام کنم .چون انســجامی در بیانات همکار محترممان نبود .بعد اما دیدم
نه ،واقع ًا چیزهایی را که دارد میگوید غلو نیســت .پرسوجو کردم و دیدم که
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نه ،واقع ًا مردی اســت که از لحاظ خانوادگی خیلی مشهور است .زندگیاش را
نوشتم .خودش خواســت آخرش را اینطور تمام کنم .گفتم شما هنوز در قید
حیاتید و مــن دلم نمیآید این کار را بکنم .گفت نه ،خواهش میکنم به این
حالت تمام کن که من دوست دارم زندگیام اینطور تمام شود.
تا اســم فهیمه رحیمی میآیــد همه بالاســتثنا میگویند
«اتوبوس».
بله .اتوبوس را خودم هم خیلی دوســت دارم .در شرایطی نوشتم که خودم
هم شرایط شکنندهای داشتم به خاطر شرایط روحی که برایم پیش آمده بود.
البته برای خودم پیش نیامده بود ولی برای کسی بود که واقع ًا به ایشان عالقه
داشتم و ضربهای که او خورده بود فکر میکردم ضربهای است که به من هم
خورده .در نظر بگیرید در  22-23سالگی تازه فهمیده بود یک بچه سر راهی
بوده .از لحاظ عاطفی ضربه سختی بود .من هم فکر میکردم نه تنها او گول
خورده که من هم به نوعی گول خوردم .هردویمان احســاس میکردیم گول
خوردیم .اگر وقتی این خانم بچهتر بود بهش میگفتند او راحتتر میپذیرفت.
وقتــی آمد به دیدنم ،من در را که برایش بــاز کردم ،او زانو زد در حیاط .من
فکر کردم چه اتفاقی برایش افتاده اســت .زیر بغلش را گرفتم .وقتی او گریه
میکرد من هم گریه میکردم بدون اینکه بدانم اص ً
ال چه اتفاقی افتاده است.
بعد برایم تعریف کرد که این طوری است .من از کرج به پدر زنگ زدم ،گفتم
پدر شــما یک تحقیقی بکنید ببینید شاید این دچار توهم شده که پدرم گفت
آره ،ما هم شنیدیم چنین چیزی را.
وقتی نوشتیدش ،راضی بود از رمانتان؟
آره .خیلی.
هیچ وقت شده کتابی بنویســید و بر اساس واقعیت باشد و
طرف راضی نباشد؟
نــه .چون ببینید او ًال من خیلی چیزها را واقع ًا اگر بدانم که برای خواندنش
چیزی به جوان نمیدهد ،نمینویسم.
چی باید به جوان بدهد؟
یک هدفی داشته باشد .یک امیدی باشد یا اگر صحبت ناامیدی است باید
بدانم که کجا باید ایســت کنم که بگویم اگر زمین خورد ،توانست بلند شود.
شــاید اگر برای نسل جوان نمینوشــتم زیاد هم به خودم این قدر فشار وارد
نمیکردم.
از اول با این اعتقاد میدانستید که برای جوانان مینویسید؟
بلــه .جلوتر گفتم به خاطر اینکه در زمان خودم کتابی برای نســل جوان
نبــود .ما همه کتابهای بزرگان را میخواندیم چون من مال طبقه متوســط
شهریام .باالشهری نبودم که بعضی چیزها برایم جور دیگری باشد.
از اول هم جوری نوشتید که همه بتوانند بخوانند.
از اول میخواستم ساده بنویسم و حاشیه نروم و زیاد غلو نکنم .ببینید االن
تمام قهرمانهای کتابهای من این طوری نیســتند که تیر و تفنگ بهشان
کارگر نشود .رویینتن نیســتند .قهرمان خاص نیستند .انسانهایی هستند با
عواطفی یک کمی غلیظتر یا کمی قلیلتر ،ولی آدمهایی هستند که در جامعه
هســتند و با ایشــان روبرو میشــوید و حتی آن دزد ،اگر به کنه زندگیاش
بروید و علت را دنبال کنید ،میبینید که دزد به دنیا نیامده و به خاطر علت و
معلولهایی ،راه دزدی را در پیش گرفته است.
بعد جوری مینویسید که انگار یک دوربین فیلمبرداری دارد
یک ماجرا را دنبال میکند.
من ســعی کردم به صورت رئال کار بکنم .واقعیت این اســت چیزی که
در ذهن من اســت از این شاخه به آن شاخه میپرد .این خود فهیمه رحیمی
نیست که مینویسد .من قلم را میگذارم و قلم است که میرود .برای همین
بــه خاطر اغلب قهرمانهای رمانهایم گریه کردم .اص ً
ال دوســت نداشــتم
خیلیهایشــان چنان راه را بروند .میگفتم تجربه شــده و ســخت است ،بیا
راه دیگــری انتخاب کن ولی بعد به من نهیب زده میشــد که ما داریم تو را
میبریم ،تو ما را نمیبری ،تو فقط بنویس!

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  139460311001021261مورخ  94/8/5هیأت اول 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 مرادقلی عباســی جعفرلو فرزند بهزاد به شــماره
شناســنامه  33صادره از شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 149/89مترمربع پالک  53909فرعی از  1652اصلی مفروز و مجزی شده
از پــاک  539فرعی از  1652اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رسمی علی فرجام محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتــب در دو نوبت بــه فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص 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 رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/9/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/24 :
/21785م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
آگهی حصر وراثت
مهروش محمدی دارای شناســنامه شــماره  14متولد  1349به شــرح
دادخواست به کالسه  94/139ح /ش ک از این دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طهماسب محمدی
به شماره شناسنامه  44در تاریخ  93/10/7در اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2محمدعلی محمدی به شماره شناسنامه  269صادره از حوزه  6شیراز
فرزند متوفی
 -3حمیدرضا محمدی به شــماره شناسنامه  616صادره از حوزه  6شیراز
فرزند متوفی
 -4مهین محمدی به شــماره شناسنامه  8صادره از حوزه  6شیراز فرزند
متوفی
 -5مهتاب محمدی به شماره شناسنامه  12صادره از حوزه  6شیراز فرزند
متوفی
 -6زهراء محمدی به شــماره شناســنامه  268صادره از حوزه  6شیراز
فرزند متوفی
 -7محبوبه محمدی به شماره شناسنامه  9صادره از حوزه  6شیراز فرزند
متوفی
 -8جهان نظری برمشور به شماره شناسنامه  243صادره از حوزه  6شیراز
همسر متوفی و الغیر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه عصر
مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به
دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /23543م الف
رئیس شورای حل اختالف کوهنجان
اسماعیل جوکار

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
در پرونده کالسه  930118به موجب حکم صادره از شعبه دوم دادگاه
حقوقی فســا محکوم علیه محمدرضا فیروزی فرزند محمد محکوم
است به پرداخت  680قطعه سکه تمام بهار آزادی در حق محکوم له
سیده مومنه سجادی و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت با توجه
به اینکه اجراییه به محکوم علیه ابالغ شده و در مهلت مقرر نسبت به
اجرای حکم اقدامی ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور
اســتیفاء محکوم به و هزینه اجرایی ملک پالک  6141/3155متعلق به
نامبرده از ســوی این اجرا توقیف و توسط کارشــناس رسمی قوه
قضاییه به شــرح زیر توصیف و ارزیابی شده و مقرر است از ساعت
 9الــی  12ظهر مورخ  94/10/22در محل اجرای احکام حقوقی فســا از
طریق مزایده به فروش برســد مزایده از قیمت  1718000000ریال با
نظریه کارشناسی شروع میشود و به هر شخص حقیقی و حقوقی که
باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید فروخته خواهد شد  10درصد وجه
مزایده فیالمجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار
اخذ و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی
و صــدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شــد
در صورتی که در مهلت مقــرر خریدار بقیه وجه مزایده را پرداخت
ننماید سپرده وی پس از کسر هزینههای مزایده به نفع دولت ضبط
و مزایده تجدید میگردد در صورت وصول اعتراض از ناحیه طرفین
ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نســبت به نحــوه انجام مزایده تا
رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به خریدار تحویل
نخواهد شد ضمن ًا متقاضیان به شرکت در مزایده میتوانند در مدت
پنج روز قبل از مزایده بــا اطالع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید
نمایند.
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:
ملک پالک  6141/3155واقع در فســا فاز  5کوچــه  21پالک  36کد
پســتی  7461468751که دارای  250مترمربع عرصه و  161مترمربع
اعیان همکف و  16مترمربع پیلوت به قیمت  1718000000ریال کارشناس
گردیده است.
 /790م الف
مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان فسا
علیرضا زنگنه اینالو
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  139460311001021943مورخ  94/8/10هیأت سوم
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 عوض بهمن پــوری گله زن
فرزند عبدالحسین به شماره شناسنامه  6در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  138مترمربع پالک  1312فرعی از  2144اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  2144اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رســمی خانمیرزا غالمی 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 اول94/9/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/24 :
/21787م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
در پرونده کالســه  931355به موجب حکم صادره از شعبه سوم دادگاه
حقوقی فســا محکوم علیه عبدالمحمد بالغی فرزند محمدحسین محکوم
اســت به پرداخت مبلغ  2512103528ریال در حــق محکوم له علیرضا
رمضانی فرزند خانباز و پرداخت نیم عشــر دولتی به مبلغ  68250000ریال
بــا توجه به اینکه اجراییــه به محکوم علیه ابالغ شــده و در مهلت مقرر
نسبت به اجرای حکم اقدامی ننموده اســت بنا به درخواست محکوم له
به منظور اســتیفاء محکوم به و هزینه اجرایی یــک قطعه زمین به پالک
ثبتــی  3155/10780متخذه از پــاک  3155/8208متعلق به محکوم علیه
عبدالمحمد بالغی از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی قوه
قضاییه به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده و مقرر است از ساعت  9الی
 12ظهــر مورخ  94/10/17در محل اجرای احکام حقوقی از طریق مزایده به
فروش برسد مزایده از قیمت  7211900000ریال با نظریه کارشناسی شروع
میشود و به هر شــخص حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد
نماید فروخته خواهد شد  10درصد وجه مزایده فیالمجلس بصورت وجه
نقد یا چــک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقــی ظرف یک ماه از وی
وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صــدور حکم تملیک مورد مزایده
بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتی که در مهلت مقرر خریدار بقیه
وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینههای مزایده
به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد در صورت وصول اعتراض
از ناحیــه طرفین ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نســبت به نحوه انجام
مزایده تا رســیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به خریدار
تحویل نخواهد شــد ضمن ًا متقاضیان به شرکت در مزایده میتوانند در
مدت پنج روز قبل از مزایده با اطالع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید
نمایند.
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:
پــاک ثبتی  3155/10780متخذه از پــاک  3155/8208یک قطعه زمین
محصور به مساحت  6701/40مترمربع با اجرای دیوارگذاری اطراف حدود
 560مترمربع به انضمام اجرای شــناژهای افقی و شــناژهای عمودی به
فاصله هر متر با اجرای یک اطاق به مســاحت حدود  25مترمربع اسکلت
فاقد سقف واقع در فسا فاز  4گلســتان روبروی پمپ گاز بولوار بوستان
جنب مسجد غدیر با قیمت کارشناسی  7211900000ریال می باشد.
 /791م الف
مدیر و دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فسا
علیرضا زنگنه اینالو
آگهی
بدینوسیله اعالم میشود جمشــید فتحی دادخواستی به خواسته صدور
حکم بر خلعیت از  154سهم از  1/7دانگ سهام ششدانگ واقع در پالک 99
به طرفیت  -1محمود مهمی  -2عباس مهمی  -3گوهر مهمی  -4سیروس
مهمی همگی فرزندان شــیرخان  -5ســیروس کیانی  -6فرود کیانی -7
فرخ کیانی  -8حمیرا کیانی  -9سهیال کیانی همگی فرزندان ناصر  -10علی
صفیــاری  -11امین صفیاری  -12لیال صفیــاری  -13لیدا صفیاری  -14الدن
صفیاری  -15الهه صفیاری همگی فرزندان هوشنگ  -16امین کیانی فرزند
بیژن  -17پیران حاجب  -19هومان حاجــب  -20فریده حاجب  -21حمید
حاجب همگی فرزندان سرتیپ تسلیم دادگاه عمومی نموده که به شعبه
اول ارجاع و به کالســه  940732ثبت و وقت رســیدگی مورخ 94/11/20
ســاعت  8صبح تعیین شــده و به علت مجهولالمکان بودن خواندگان
به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و تجویز ماده  73قانون آیین
دادرســی مدنی مراتب یک نوبت آگهی میشــود تا خواندگان از تاریخ
انتشــار این آگهی ظرف یک ماه به دفتر این دادگاه واقع در بازار بسیج
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را
دریافت نموده و در وقت یاد شده جهت رسیدگی حاضر گردند در غیر
اینصورت وفق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/22620م الف
مدیر دفتر شعبه اول حقوقی ممسنی
مظفر نظری

