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نجیبه ،دخترک شامی
بین آسیا و آفریقا سرزمین شام یا سوریه
واقع است که از اروپا نیز چندان دور نیست .در
کتب آسمانی نیز از این سرزمین یاد شده است.
در دمشق در آنجا که بیابان شروع میشود ،در
بیروت و در تریپولی کنار دریا ،کودکان مانند
کودکان شهرهای بزرگ دنیا زندگی میکنند .اما
در دهکدهها مردم هنوز عادات و آداب و رسوم
چند صد ساله سرزمین خود را حفظ کردهاند.
نجیبه در کوهپایهها ،در دشتی که رود بزرگ
«اورنت» از آن میگذرد زندگی میکند .او دختر
یک روستای سوریهای است و میان کودکان
خانواده خود از همه بزرگتر است .پدر و مادرش در
موقع تولد او چون از پیدا کردن این دختر کوچک
شادمان شدند نام او را الماس گذاشتند زیرا معنی
نجیبه به زبان مردم سوریه درخشان و بزرگ است.
بعد از او خواهرش« ،بسیمه» به دنیا آمد .بسیمه
به معنی خندان است ،با این حال او بیشتر اوقات
گریه میکند .علی سومین فرزند آنهاست و معنی
اسم او بلندمرتبه است .فرزند چهارم مصطفی است
یعنی برگزیده و آخرین فرزند نامش حلیمه است
یعنی صبور و شکیبا.
نام شکیبا برای نجیبه مناسبتر است ،زیرا او
برای نگهداری این کودکان کوچک شکیبایی
بسیار دارد .او دوره مدرسه دهکده را تمام کرده
است و باید از صبح به مادرش کمک کند و به
مراقبت برادران و خواهرانش بپردازد .صبح همین
که روبان سرش را به دور موهایش میبندد و
لباسش را میپوشد برای کشیدن آب به طرف چاه
میدود .او بایستی تلمبه بزند و آب را در کوزههای
بزرگ گلی بریزد؛ این کوزهها ،آب را با وجود
گرمای زیاد در تمام مدت روز خنک نگه میدارد.
برای آوردن آب به خانه ،یک وسیله بیش نیست.
نجیبه یک بالشتک کوچک روی سرمیگذارد و
کوزه آب را روی آن قرار میدهد و با دو دست
آن را به حالت تعادل نگه میدارد .تمام زنهای
شرقی که برای آب آوردن به سر چاه میروند
همین کار را میکنند و در همان جا است که با
یکدیگر صحبت میکنند و تمام اتفاقات دهکده را
مو به مو برای همدیگر نقل میکنند؛ قرنهاست
که وضع آنها چنین است.
نجیبه در حالی که سر خود را راست گرفته و
از ارزش بار گرانبهایی که بر سر دارد آگاه است،
آهسته به طرف خانه برمیگردد .آب در آنجا

کمیاب است و از آن باید مراقبت بسیار کرد.
نجیبه وقتی کوزه بر سر دارد میترسد که
مبادا خواهر کوچکش او را به زمین بیندازد ،زیرا
حلیمه که تا سر چاه به همراه او میآید به فکر
چیزی جز دویدن و شیطنت نیست و به مسئولیت
خواهر بزرگش هیچ نمیاندیشد .نجیبه وقتی به
خانه برمیگردد مادرش اجاق را روشن کرده و
مشغول تهیه خمیر برای پختن نان است .نانی که
روستاییان سوریه میخورند نازک و برشته است؛
این نام را مثل زمان قدیم در تنورهای عموی
میپزند.
پدر با دو پسرش به مزرعه رفتهاند .هر سه آنها
قبای دراز راهراهی پوشیدهاند و نعلین به پا دارند
و شب کاله کوچک گردی که در سوریه به آن
«تربوش» یا «فز» میگویند بر سر گذاشتهاند؛
اغلب مردان کشورهای خاور نزدیک از همین
کالهها بر سر میگذارند.
آنها مزارع خود را با همان گاوآهنهای قدیمی
نیاکانشان شخم میزنند؛ این گاوآهنها چرخ
ندارند و نیش آنها چوبی است و روی آن را با
ورقهای از برنز پوشاندهاند و به مالبند دراز آنها
فقط یک گاو بسته شدهاست.
به زودی تابستان فرا میرسد .هم اکنون هوا
گرم است .چون در آنجا تقریب ًا هیچ وقت باران
نمیبارد ،آب رودخانه را به وسیله چرخهای
آبکشی که به آنها کوزههای متعدد بستهاند باال
میآورند ،و در گودالهای کوچکی که در زمین
ایجاد کردهاند میریزند .روستاییان سوریه مزارع
خود را به این ترتیب آبیاری میکنند .وقتی این
کار تمام شد پدر و دو پسر به خانه برمیگردند؛
آنها تشنه و گرسنه هستند بنابراین غذا میخورند
و زود میخوابند.
در نخستین ساعات بعدازظهر در آن سرزمین،
ماندن زیر آفتاب سوزان غیرممکن است .تمام
مردم دهکده ،بعدازظهرها به خواب عمیقی
فرو میروند .بچهها نیز به واسطه گرمی زیاد هوا
نمیتوانند بازی کنند؛ آنها نیز به طور پراکنده
پای در یا زیر درختان دراز میکشند.
هنگام عصر وقتی هوا قدری خنک شد باز
هر کس به جنب و جوش میافتد .نجیبه خستگی
خود را فراموش میکند؛ میجهد و میخندد و
مثل تمام دختران همسالش بازی میکند؛ اما
شادی دیگری نیز برای او هست که آن را بر همه
شادیها ترجیح میدهد و هیچگاه از آن خسته

کشتی سوت بلند ماتمباری میان مه سر داد .اگر میرفت ،فردا
با فرانک میان دریا بود و به سوی بوئنوس آیرس راه میسپرد.
بلیطهای مسافرتشان ذخیره شده بود .آیا با وجد همهی آنچه
فرانک برایش کرده بود میتوانست عقب بکشد؟ یأس او به
حالت تهوع دچارش کرده بود ،و زیر لب همچنان به درگاه خدا
استغاثه میکرد.
ناقوسی بر دلش نواخته شد .احساس کرد فرانک دستش را
گرفت و گفت بیا!
همهی دریاهای جهان گرداگرد دلش به گردش درآمدند.
فرانک داشت او را به درون دریاها میکشید .او را در آنها غرق
میکرد .با هر دو دست نردهی آهنی را چسبید.
 بیا.نه! نه! نه! محال بود .دستهایش شوریدهوار نرده را میفشرد.
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  139460311001025268مورخ  94/9/8هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیــه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی ســهیال رضائی فرزند قربان به شماره شناسنامه 454
صادره از شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  189/50مترمربع
پالک  5445فرعی از  2082اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2082اصلی
واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی خداخواست زارع محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز 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 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 عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/9/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/15 :
/23477م 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  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی اصالحی شماره  139460311027000809مورخ  94/8/18هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سروستان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی علی رضا غفاری سروستانی فرزند نصرت اله به شماره
شناسنامه  15صادره از سروســتان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 238/99مترمربع به پالک  2075فرعی از  39اصلی مفروز و مجزی شــده
از پالکهــای  941و  942فرعی از  39اصلی واقع در قطعه یک بخش  9فارس
حوزه ثبت ملک سروســتان خریداری شده با قولنامه عادی (مع الواسطه)
از مالک رسمی موال طهماســبی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود و در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند 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 ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/9/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/10/15 :
 /105م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سروستان
احمدرضا جعفرپور فسایی

سال بیست و یکم

شماره 5648

داستانهای ملل
سوریه

نمیشود.
در انتهای دهکده در یک خانه دورافتاده
پیرمردی زندگی میکند که هنرش داستانسرایی
است .او این داستانها را از پدرش یاد گرفته است.
پدر او نیز از پدر خود فرا گرفته و به همین ترتیب
داستانها سینه به سینه نقل شده است .نجیبه
میدود و درکنار آنهایی که گرد پیرمرد قصهگو
حلقه بزرگی زدهاند بر زمین مینشیند و آن وقت
پریان ،خوبها و بدها ،غولها و کوتولهها،
لولوها و جنها ،دزدها و گداها ،شاهان و وزیران،
شاهزادگان و جادوگران به نوبت در مقابل آنها
رژه میروند.
کودکان داستانهایی را که در آنها شگفتیهای
فراوان و پریان مشرقزمین با زندگی عادی
روزانه درهم آمیختهاند بسیار دوست دارند .آنها با
چشمانی که از فرط تعجب برق میزند به داستان
گوش میدهند و هیچ کس از جای خود نمیجنبد،
زیرا هم اکنون قصهگو برای آنها حکایت سلطان
بزرگ و غیبگو را میگوید:
آیا شما هم میخواهید آن را بشنوید؟
***

قضاوت قرهقوش
در میان امیران ستمگر مشرق زمین کسی که
به سبب بیدادگری و استبداد و هوسهای عجیب
از همه مشهورتر بود «قرهقوش» حاکم قاهره بود
که در زمان صالحالدین بزرگ میزیست .نام او
در سوریه مظهر ستمگری است و امروز در سوریه
رفتار کسانی را که به حد افراط خردهگیر و دور
از عقل باشند به رفتار و قضاوت قرهقوش تشبیه
میکنند .داستان زیر نمونهای از طرز قضاوت
قرهقوش است:
گویند دزدی برای اینکه داخل خانهای بشود از
دیوار باال رفت و به پنجرهای رسید و خواست آن
را به کمک اهرم باز کند اما چون چهارچوب پنجره
محکم نبود ناگهان فرو ریخت و دزد به درون خانه
افتاد و پایش شکست.
فردای آن روز لنگان لنگان پیش قرهقوش
رفت و پایش را نشان داد و به او گفت« :ای
امیر بدانید که شغل من دزدی است .دیروز به
خانه فالن کس داخل شدم و همین که سعی
کردم چهارچوب پنجره را بیرون آورم ناگهان
چهارچوب از جای خود کنده شد و من افتادم و

پایم شکست!»
قرهقوش به نگهبانان قصر گفت« :بروید و
صاحبانه را بیاورید».
کمی بعد صاحبخانه را که از ترس و ناراحتی
میلرزید و از خود میپرسید که برای چه امیر او
را احضار کرده است ،کشان کشان به پیش امیر
آوردند.
امیر ادعای دزد را برای او تکرار کرد و گفت:
«چرا پنجرهات را این طور بد کار گذاشتهای که
فرو ریزد و پای این دزد بشکند؟
مالک خانه در مقابل این حرف چه میتوانست
بگوید .پیش خود فکر میکرد که از چه موقعی
دزدان حق آن را یافتهاند که دادخواهی کنند و در
دادگاه مسلمانان تقاضای جبران خسارت نمایند.
صاحبخانه از بحث با قرهقوش خودداری کرد و
پس از لحظهای فکر گفت:
 ای امیر ،اگر پنجرهی خانه بد ساخته شدهیا بد کار گذاشته شده است تقصیر من نیست.
به سر مبارک شما قسم من پولی که برای ساختن
پنجرهای محکم الزم باشد به نجار دادهام تا چنین
پیشآمدی که بر ای این دزد بدبخت روی داده
است اتفاق نیفتد.
قرهقوش با صدای رعدآسا فرمان داد و گفت:
 بسیار خوب! پس نجار را بیاورید.وقتی نجار به خدمت رسید حاکم رو به او کرد
و به تندی گفت:
 صاحبخانه این خانه ادعا میکند که پول کافیبرای ساختن یک پنجره محکم به تو داده است،
چرا پنجرهای چنین نازک و شکستنی ساختهای
تا دزد بدبخت که خواسته داخل خانه شود از آن
بیفتد و پایش بشکند؟
نجار در برابر این اتهام غیرمنتظره رنگ از
رویش پرید ولی او نیز میدانست که بحث با
قرهقوش بیفایده است؛ بنابراین بعد از کمی تأمل
گفت« :ای امیر  ،بدانید که اگر چهارچوب این
پنجره آن طور که باید بر دیوار استوار نشده است
تقصیر از من نیست ،زیرا وقتی که مشغول کوبیدن
میخ بودم زن جوان و زیبا و عشوهگری که لباس
قرمزی پوشیده بود ،از کوچه میگذشت و من از
دیدن او پریشان شدم و میخ را به پنجره درست
نکوبیدم!
قرهقوش خواست که زن جوان را بشناسد پس
فرمان داد تا او را بیاورند.
وقتی زن به خدمت آمد حاکم اتهامی را که نجار

یادداشتی بر داستان اولین از جیمز جویس

علی پاینده

از میان دریاها ،از درد نالهای سر داد.
 اولین! ا ِوی.فرانک به آن طرف مانع دوید و اولین را صدا زد که دنبال او
برود .به فریاد از فرانک خواستند که پیش برود ،اما او همچنان
اولین را صدا میزد.
اولین چهرهی سفید خود را ،بیحالت ،همچون حیوانی درمانده
رو به فرانک گرفته بود ،و فرانک در چشمانش اثری از عشق یا

بدرود یا آشنایی نمیدید.
***
سه داستان اول مجموعهی دوبلینیها اثر جیمز جویس به شیوهی اول
شخص روایت میشوند اما در داستان چهارم جویس رو به سوم شخصنویسی
میآورد .مطابق تعریف مرسوم در ایران در زاویه دید سوم شخص یا دانای
کل محدود راوی که بیرون از داستان است همهی آگاهی خود را در اختیار
یکی از شخصیتهای داستان قرار میدهد و همه چیز را از چشم او بیان
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به او وارد آورده بود برایش بیان کرد و گفت« :اگر
زیبایی و طنازی تو و لباس قرمزت نبود این نجار
پریشان نمیگشت و پنجره با دقت در جای خود
محکم میشد و این دزد بدبخت نمیافتاد و پایش
نمیشکست!
زن جوان وقتی سخنان حاکم را شنید با لبخندی
گفت:
 زیبایی مرا خدا داده ،اما لباس قرمزم کهحواس این نجار را پرت کرده از زیر دست رنگرزی
بیرون آمده است.
حاکم که میخواست عدالت مطلق را اجرا کند
فرمان داد تا رنگرز را بیاورند.
چند لحظه بعد رنگرز لرزان و مبهوت در مقابل
قرهقوش ستمگر ایستاد و حاکم با خشم و غضب
فریاد برآورد و گفت« :ای رنگرز کثیفکار ،ای
بیدین و قاتل ،چرا جامه این زن را به رنگ قرمز
درآوردی تا توجه نجار را جلب کند و او میخ را
کج بکوبد و پنجره محکم نشود و دزدی که
میخواسته است آن را بکند بیفتد و پایش بشکند؟
زود جواب بده!»
رنگرز بیچاره دهانش از فرط تعجب باز ماند و با
لکنت زبان پوزش خواست؛ اما افسوس که حاکم
سنگدل را راضی نکرد و امیر با خشم و غضب
فرمان داد و گفت« :این مرد گستاخ را ببرید و در
زندان به دارش بکشید!»
اتفاق ًا رنگرز بیاندازه چاق و بلند بود و وقتی که
نگهبانان خواستند او را به دار بیاویزند دیدند که
در زندان خیلی کوتاه است و تا باالی سر رنگرز
بیشتر نیست و هیچ جایی برای انداختن طناب
باقی نمیماند .بنابراین با شتاب به نزد حاکم
بازگشتند و به او گفتند که چون در زندان برای
دار کشیدن رنگرز کوتاه است او را نمیتوانند
به دار بیاویزند.
قرهقوش که همچنان خشمناک بود به سربازان
که از وحشت بر جای خود خشک شده بودند فریاد
کرد و گفت:
 بروید رنگرز کوتاهتری پیدا کنید و به جای اینیکی به دار بکشید!
سربازان پاشنههای خود را به هم کوفتند و به
حاکم سالم دادند و با عجله به جستوجوی رنگرز
کوتاهی رفتند و آن قدر جستوجو کردند تا یکی
را یافتند و بیاعتنا به اعتراضها و التماسهایش
او را کشان کشان آوردند و بر در زندان به دار
آویختند!

میکند .در این زاویه دید با اینکه نویسنده در داستان حضور فیزیکی ندارد
ولی تمام ذهنیات خود را از طریق اوی شخصیت داستان بیان میکند .در
این شیوه نویسنده فقط میتواند در ذهن و افکار او شخصیت داستان حلول
کند و احساسات و عقاید وی را نسبت به سایر کاراکترها و همچنین جامعه
و محیط تصویر کند و حق نفوذ به اذهان و اندیشههای سایر شخصیتهای
قصه را ندارد .به بیان دیگر نویسنده حق نفوذ به ما فی الضمیر بقیهی آدمهای
داستان را ندارد و برای بیان حاالت درونی آنها فقط از طریق او قادر به این
عمل خواهد بود.
اولین دختری معمولیست که از زندگی در شهر و محلهی خود خسته شده.
مادرش را از دست داده و از رفتارهای تند پدرش خسته شده .او رؤیایی در
سر دارد .رؤیای فرار همراه ملوانی به نام فرانک به سرزمینی دوردست .رؤیای
یک زندگی جدید .اما در آخرین لحظه همراه فرانک نمیرود! اینکه چرا
چیزیست که جویس آن را مستقیم ًا به خوانندهاش نمیگوید.

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 شــماره  139460311001031297مــورخ  94/9/22هیأت اول 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 محمدرضا شــاکر فرزند محمد به شماره شناسنامه  738صادره از
مرودشت در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  148/57مترمربع پالک 11412
فرعی از  2139اصلی مفروز و مجزی شــده از پــاک  49فرعی از  2139اصلی
واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رســمی غالمعلی ثاقب رای 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 عــدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/9/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/15 :
/23475م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
آگهی حصر وراثت
حسن معتمدی فرزند کریم دارای شناسنامه شماره  19متولد  1329به کالسه
 16/368/94از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان مرحومه خدیجه کمالی به شماره شناسنامه  1531در تاریخ
 94/8/14در شهرســتان داراب بدرود زندگی گفتــه و وراث حینالفوت آن
مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی فوقالذکر با مشخصات همسر متوفیه
 -2ایمان معتمدی به شماره شناسنامه  2480144658داراب فرزند متوفیه
 -3نجمه خاتون معتمدی به شــماره شناســنامه  2490092839داراب فرزند
متوفیه
 -4اعظم معتمدی به شماره شناسنامه  2490654799داراب -نودایجان فرزند
متوفیه
 -5ساره معتمدی به شــماره شناســنامه  2491783436داراب -نودایجان
فرزند متوفیه
 -6زهره معتمدی به شــماره شناســنامه  2491787253داراب -نودایجان
فرزند متوفیه
 -7محمدرضا کمالی به شــماره شناســنامه  2490641301داراب -نودایجان
فرزند متوفیه
 -8سکینه محمدی به شماره شناسنامه  2491421615داراب -نودایجان فرزند
متوفیه
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در روزنامه عصر
مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و
یا وصیتنامه از متوفیه نزد او می باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به
شورای حل اختالف تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /520م الف
قاضی مشاور شعبه شورای حل اختالف قریه الخیر و قلعه بیابان
ابراهیم نظری

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  139460311001030568مورخ 94/9/17
هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی جمشــید نجات فرزند علی حســین به شــماره
شناسنامه  933صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  298/77مترمربع پالک  54004فرعی از 1652
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  503فرعی از 1652
اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رســمی
علی یار عزیزی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود
در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مــدت 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/9/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/15 :
/23474م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
آگهی حصر وراثت
زینب آشــنا فرزند شــکراله به شــرح دادخواستی که
به کالســه  929در این شــورا ثبت گردیده درخواست
صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان علی محمدی زاده فرزند جان محمد به شماره
شناســنامه  46صادره از اســتهبان در تاریخ  94/8/14در
اقامتگاه دائمی خود در شیراز بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی فوقالذکر با مشــخصات فوقالذکر همســر
متوفی
 -2ابوالفضــل محمــدی زاده به شــماره شناســنامه
2480714624
 -3شهناز آالله به شماره ملی  2529417474مادر متوفی
و الغیر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را
در روزنامه عصر مردم یــک مرتبه آگهی مینماید تا هر
شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی
نزد او میباشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به
شورای حل اختالف تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /522م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه ایثارگران داراب
باقرپوریان

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  139460311001025513مورخ  94/9/8هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی بهادر مهبودی فرزند مقیم به شــماره شناســنامه
 2475صادره از کازرون در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 247/29
مترمربع پالک  19017فرعی از  1651اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 3209فرعــی از  1651اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک
رســمی طمراس علی آبادی 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 اول94/9/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/15 :
/23472م 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  139460311001030631مورخ  94/9/17هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی فرشــاد فرهادی فرزند خیبر به شماره شناسنامه
 316صادره از سمیرم در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 125/86
مترمربع پالک  5447فرعی از  2082اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 171فرعــی از  2082اصلــی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک
رسمی خداخواست زارع محرز گردیده است .لذا به 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 اول94/9/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/15 :
/23478م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

