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چند روز پيش دعوتنامهاي از طرف پنجمين دو ســاالنه داســتان كوتاه
نارنج جهرم به آقاي محمدحســين هوشــمند رئيساداره فرهنگ و ارشــاد
اسالمي استهبان ارسال شــده بود .قرار شد كه با يك مينيبوس ،هنرجويان
دوســتداران ادبيات داستاني
انجمن داستاننويســي استهبان بههمراه ديگر
ِ
در روز بيســت و ششــم آذرماه  94خود را براي شركت در اختتاميه پنجمين
دو ساالنه داستان كوتاه نارنج عازم جهرم شويم .ولي متأسفانه اين امر ُم َحقَق
نشد .اما عالقهمندي شركت در اين جشنواره موجب گرديد كه بهاتفاق آقايان
محمدحسين هوشمند ،سيداحمد تجارتي و آرمان فرزانه پيش از ظهر پنجشنبه
طريق فســا وار ِد جهرم شويم و با استقبال آقاي نعمتالهي رئيس
 26آذر از
ِ
محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي جهرم ،آقاي محمد بادپر مدير اجرايي و
اندركاران محترم روبهرو
آقاي سناءالدين فرهنگ دبير جشنواره و ديگر دست
ِ
شــويم .چون دير رسيده بوديم ،متأسفانه از كارگاه نقد و بررسي داستان صبح
صرف
محروم شــده بوديم .يك راســت به تاالر صدرا واقع در شهرك براي
ِ
ناهار دعوت شــديم .وار ِد سالن كه شديم ،دوستان زيادي را زيارت كرديم كه
از ديدنشــان شادمان گشتيم .از انجمن ادبي شــهرزاد داراب آقايان حسين
مقدس ،محمود بهرهمند ،علي سيســتاني ،اكبر سيستاني ،امين فدايي ،يعقوب
طالبي ،امين چوبين ،سروش قاسمي ،ابوافتحي ،رضا بالغتي ،حسين صداقت
ميان
و خانمها يادگاري ،قائدي و  ...آمده بودند و آقاي ابوتراب خســروي در ِ
دوســتان دارابي نشسته بود .با ســامي گرم ،شاه ِد لبخن ِد مهربانانة آن
جم ِع
ِ
عزيزان شديم.
آفتاب دلنشــیني ميتابيد و دوســتان دو ِر هم جمع آمدند و
در حياطِ تاالرِ ،
حال همديگر شــدند .جاي اســتادان گرامي آقايان ابوالقاسم و امين
جوياي ِ
فقيري خالي بود.
دوستان ديگرم آقايان ابوالحسن صادقيان ،مهندس
عزيزان دارابي سرا ِغ
از
ِ
ِ
خورسند و سيدعبدالعلي پدرام گرديدم.
اهل قلم فسا و نيريز كسي را نديدم.
از
دوستان ِ
ِ
دقايق خوشايندي سپري ميشد و دوستان پرسشهاي ادبي خود را مطرح
ِ
ميكردند و آقاي ابوتراب خســروي با ســعة صدر بهپاسخگويي مشغول بود.
ترك تاالر فرارســيد .بهآشپزخانه رفتم تا باطري دوربين كه براي شارژ
هنگا ِم ِ
برق آنجا وصل كرده بودم ،بردارم .دو انسان فرهيخته همچون
ز
پري
شدن در ِ ِ
بسياري از مردم گرانقدر جهرم در آنجا نشسته بودند .دبير بازنشستة آموزش
و پرورش بودند و هم اكنون در انجمن شهر جهرم ،خدمت بههمشهريانشان
را بر عهده گرفته بودند و يكي از پشــتيبانان اصلي اين جشــنواره بودند .مرا
خوردن چاي دعوت كردند .از خدا خواسته ،چاي در ليوان ريختم و خوردم.
به
ِ
زيرا عادتِ خوبي يا بدي اســت كه بعد از ناهار ،نيازمند چاي هستم .در همين
حين ،گرم صحبت شــديم .پرســيدند« :از كجا آمدهايد؟» گفتم« :از سابُنات
(اســتهبان) ».گفتند« :ما بهاســتهبان زياد آمدهايم .با ِغ ننة عباس .چه ماد ِر
منزل شماســت و ما را در
خوبيســت!» گفتم« :هر گاه آمديد ،خانة ما هم ِ
نظر بگيريد».
ســوار بر ماشين شــديم و بهمجتمع فرهنگي هنري آمديم .هواي جهرم
خرماپزان
بســيار عالي بود .نه از سرماي اســتهبان خبري بود و نه از گرماي
ِ
فصل تابستان.
جهرم در ِ
ســاعت سه بود و تا چهار و نيم كه آغاز اختتاميه بود ،بايد صبر ميكرديم.
كمي در محوطه ايســتاديم و سپس بهاتفاق آقاي ابوتراب خسروي و دوستان
دارابي و ديگر ادبيان ،وار ِد خانة ســرايدار مجتمع شــديم .دنبالة پرســشها
بيان گر ِم خود بهواشكافي داستانهايي كه
پيگيري شــد و آقاي خســروي با ِ
صبح در كارگاه خوانده شــده بود ،پرداختند .عصارة سخنانشــان اين بود كه
واقعيت داســتاني خود را حفظ كند .داستاننويس بايد از
داســتان ميبايست
ِ
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پيرامون خود الهام بگيرد .منطق شــعر ميتواند در داستان جاي بگيرد
وقايع
ِ
پرداختن شــعر در داستان بايد جلوگيري شود .داستان اگر خوب نباشد
ولي از
ِ
پي ضعفهاي داســتان
من از همان اول رهايش ميكنم .مخاطب معمو ًال در ِ
است .من خودم هم همينطورم .داستانهاي بزرگ علوي و همدورهايهايش
زمان خودشــان هســتند و حال ميبايست داســتاني بنويسيم كه
مربوط به ِ
انعكاسدهندة روزگا ِر خودمان باشد .و .....
خبر رسيد كه جشــنواره ميخواهد شروع شود و بهسالن بياييد .برخاستيم.
جلو َد ِر ورودي ســالن ،بر سهپايههايي عكسهاي ارزشمند و هنرمندانهاي از
معرض دي ِد مدعوين بــود .چند كالمي با عكاس
ســركار خانم هنرمندنيا در
ِ
محترم گفت و گويي صورت گرفت .گفت« :براي شركت در جشنوارة داستاني
شما بهاستهبان هم آمدهايم».
درختان نخلي بود كه ما در
عكســي بهيادگار گرفتيم .پشت زمينة عكس،
ِ
استهبان از وجودش محروميم .نخلها سر بهفلك كشيده بود و براي ما كه با
درخت انجير سر و كار داريم ،بهتقابل برخاسته بود.
ِ
وار ِد راهروي ســالن شــديم .خوشــبختانه بههمت «كلبه كتاب جهرم»
نمايشــگاهي از كتاب برپا بود .دو كتاب «اتفاق» از گلي ترقي و «شــبهاي
چهارشنبه» از آذردخت بهرامي نظرم را جلب كرد و خريدم.
دوســت نازنينم آقاي محمدهادي پورابراهيم را ديــدم و كتاب مجموعه
موجب مسرتم شد.
داستانش با نام «  »x=v.tبهبنده هديه نمودند كه
ِ

براي ورود بهســالن ،ميبايست كارت دعوت داشته باشيم كه ما نداشتيم.
چون شــماره صندليها بر روي كارتهاي دعوت قيد شده بود ،نميدانستيم
بهكجاي ســالن برويم كه آقاي ســجاد وزيري يكي از دوستان جهرمي ما را
هدايت كرد و بر صندلي نشاند.
جلسه شروع شد .مجري برنامه آقاي اميد مسعودي بودند.
سخنرانيهاي كوتاهي از فرماندار محترم آقاي عليرضا صحرائيان ،خانم
بهاره شــفيعي سروستاني معاون فرهنگي مدير اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي
اســتان فارس ،آقاي نعمتالهي ،آقاي دكتر حســن خوشنيت رئيس شوراي
اسالمي جهرم ،آقاي سناءالدين فرهنگ دبير جشنواره ،آقاي محمد بادپر مدير
اجرايي و  ...صورت گرفت.
دادن كيليپ ،رونمايي از كتاب «مجموعه داستان
نشــان
از ديگر برنامهها،
ِ
كوتاه نارنج» (منتخبي از آثار دومين دوســاالنه داســتان كوتاه نارنج جهرم)
كه بهكوشــش آقاي ســناءالدين فرهنگ جهرمي بهچاپ رسيده بود و پخش
موسيقي زنده را ميتوان نام برد.
براي رونمايــي از كتاب ،در جوار فرماندار جهرم و آقاي محمد كشــاورز
داستاننويس مشهور ،بنده را هم فراخواندند و با امضاء كتاب ،رونمايي صورت
گرفت .كيليپ بســيار هنرمندانهاي از خانم فرناز زارعيان و آقاي رضا جعفري
بهنمايش درآمد .ســپس نوبت بهمعرفي و تقدير از پنج نويسندة داستان رسيد.
شخصيت گرامي داوران ،از كودكي تا چاپ كتاب و ...
كيليپ ديگري از ســه
ِ

9

بهنمايش درآمد.
داوري كل داســتانهاي رسيده از سراسر ايران و ديگر نقاط جهان در سه
مرحله صورت گرفته بود.
سه نويسندة مطرح ،داوري نهايي را بر عهده گرفته بودند.
آنگاه آقــاي عباس عبدي يكي از ســه داوران بهنمايندگــي از دو داور
ديگر آقايان غالمحسين دهقان و حســن محمودي بهايراد سخن پرداختند.
بهنكتههاي ارزشمندي از جمله در داوري اشارهاي مختصر داشتند.
ادبيات ايراني كه شعر
غالب
ِ
اگر چه يك جشنوارة داستاني بود ولي باز وجه ِ
خواندن يك
خوانش داستان ،به
است و شــاعري ،آقاي عباس عبدي بهجاي
ِ
ِ
شعر پرداختند.
مقامات اول تا ســو ِم برندگان جشنواره توسطِ مجري برنامه اعالم شد .نفر
ِ
اول آقاي مصطفي ميرزايي از همدان ،نف ِر دوم خانم مرضيه ستوده از تورنتوي
كانادا و نف ِر ســوم آقاي مرتضی بَیاره از اصفهان برگزيده شــده بودند كه با
اهداء جوايز مور ِد تشويق ُحضار قرار گرفتند .اگر چه نف ِر دوم حضور نداشت و
قرار شــد كه فرماندار محترم ،جايزه و لوح تقدير را توسط اداره پست برایشان
ارسال نمايد.
از ديگر دستاندركاران جشــنواره ميتوانيم از خانمها حاتمي و شهابپور
نام برد كه جاي سپاس و تشكر ايشان و ديگر بزرگواران را دارد.
جلســه پايان يافت .در راهروي سالن ،ســركار خانم بهاره شفيعي و آقاي
عبدالنبي ســامي را ديديم و سالمي و احوالپرسي گرمي .از ايشان خواهش
كرديم كه براي دومين جشــنوارة «افســانههاي مردم ايران» در اســتهبان
حمايت و پشتيباني خودشان را از ما دريغ نورزند كه قول مساعد داده شد.
كتاب
هنگا ِم خروج ،آقاي ســناءالدين فرهنگ ،بــذل محبت نمودند و دو ِ
ارزشمند خودشان را براي بنده و انجمن داستاننويسي استهبان هديه نمودند.
در حياطِ مجتمع چند دقيقهاي در خدمت آقاي محمد كشــاورز نويســندة
كتابهــاي «پایکوبی»« ،بلبل حلبي» و «روباه شــنی» و آقاي بابك طيبي
صاحب رمان «پايي از اين دســت تماشــا» و «از پله صــداي دف ميآيد»
ي ُگهر آقايان ابوالقاسم و امين فقيري بهميان آمد.
استادان گرام 
بوديم .يادي از
ِ
جايشان واقع ًا خالي بود.
با ســركار خانم شهربانو بهجت نويسندة ادبيات كودك ديداري حاصل شد
كه از چاپ كتابهايشان خبر داد .كتابهاي ايشان عبارتند از« :شاهزادهاي
ســوار بر ماشين مشــتي ممدلي»« ،روزي كه چشمهاي گربهام رنگي شد»،
«آواز دايره» و «اكسير جواني و زن ايدهآل».
از ديگر نويسندگان َم ْدعو :خانمها ليال برزگر ،فرشته توانگر ،ندا كاوسيفر
كردن ادبيت جشنواره
و  ...بودند كه با حضورشــان بر هر چه بيشــتر پربارتر
ِ
افزوده شده بود.
شب تاريك
ســاعت  9بود كه با خداحافظي از جهرم عازم استهبان شديمِ .
بود و جادة باريك .خُ رد خُ رد آمديم تا به فدشكويه فسا رسيديم .از جلو مدرسة
فدشكويه گذشتيم .بهيا ِد سال  1353افتادم كه در اين مدرسه آموزگار بودم و
زندهياد آقاي ايزدپناه مدي ِر ما بود و چقدر اين مرد ،شايســته و بزرگوار بود .آن
زمان جاده خاكي بود و تنها وســيلة رفت و آمد ،جيپهايي بود كه يك جعبه
عقب آن تعبيه كرده بودند و جايگا ِه ما در همان صندوقچه بود.
در ِ
ساعت دوازده بهاســتهبان رسيديم .با تشكر از دوستان خداحافظي كرديم
نوشتن اين
و بهخانه آمدم .چند لقمهاي بهعنوان شــام صرف شد و سپس به
ِ
عين حالي كه
گزارش مشــغول شدم .ســاعت چهار بامداد بهپايان رسيد .در ِ
دوستان جهرمي و
پشت سر گذاشته بوديم ،اميد كه
رو ِز خوب و پر ارزشــي را ِ
ِ
دارابي و  ...بيش از پيش پايدار و سربلند و مصمم باشند تا پاسداري از فرهنگ
ادب ديارمان را هر چه با شكوهتر برگزار نمايند.
و ِ

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  139460311001011820مورخ  94/5/28هیأت 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 لیال افتخار فرزند پوالد به شــماره شناسنامه
 62صادره از شــیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 223/37
مترمربع پالک  30فرعی از  1129اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1129
اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی راه خدا علیپور
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت 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 اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/9/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/30 :
/21842م 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  139460311001022542مورخ  94/8/19هیأت 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 محمد سنجانکی فرزند احمد به
شماره شناسنامه  39صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  80/50مترمربع پالک  1098فرعی از  2077اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  2077اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از
مالک رسمی سلمان رضایی بردجی 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 اول94/9/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/30 :
/21841م 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  139460311001022145مورخ  94/8/12هیأت 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 امراله کمالی فرزند داش قلی به
شــماره شناسنامه  65صادره از کازرون در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  207/45مترمربع پالک  53911فرعی از  1652اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  509فرعی از  1652اصلــی واقع در بخش 4
شــیراز خریداری از مالک رسمی منصور پاکباز 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 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 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 اول94/9/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/30 :
/21836م 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
برابــر رأی شــماره  139460311001022219مــورخ  94/8/12و اصالحی
 139460311001023625مــورخ  94/9/1هیــأت اول 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 علی اکبر رحمانی فرزند رضا به شــماره شناسنامه  720صادره
از شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  107/90مترمربع پالک
 11386فرعــی از  2139اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  76فرعی
از  2139اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی صغری
خردمند محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته 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،
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 اول94/9/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/30 :
/22573م 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  139460311001022048مــورخ  94/8/10و اصالحی
 139460311001023624مــورخ  94/9/1هیــأت اول موضــوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی علی اصغر رحمانی فرزند رضا به شماره شناسنامه
 712صادره از شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 108/27
مترمربع پالک  11372فرعی از  2139اصلی مفروز و مجزی شــده از
پــاک  76فرعی از  2139اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رســمی صغری خردمند 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 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 اول94/9/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/30 :
/22572م 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  139460311001019228مورخ  94/7/15هیأت 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 صغرا کشاورز فرزند حسین به
شماره شناسنامه  3صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  199/74مترمربع پالک  1985فرعی از  2081اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  2081اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رسمی رستگار شــیردل 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 اول94/9/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/30 :
/21844م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  14سیار شعبه  15دادیاری دادسرای ناحیه یک شیراز اله حسین حسنی فرزند غالمحسین به موجب شکایت عیسی جوکار به اتهام
تخریب تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترســی به او طبق ماده  174قانون
آیین دادرســی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه عصر مردم آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار میشــود پس از انقضای مهلت مذکور
تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
 /23573م الف
دادیار شعبه  15دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
رنجبرزاده

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  139460311198000948مورخ  94/8/11هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرقان تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی مجتبی فرهنگی فرزند کرم به شــماره شناسنامه  355صادره
از شــیراز در یکباب خانه به مساحت  288/40مترمربع پالک فرعی 164
از اصلی  1241واقع در بخش ســه زرقان که جهت آن پالک فرعی 6396
منظور گردید خریداری از مالک رسمی رخشنده حمزوی زرقانی محرز
گردیده است .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 داشــته 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 اســت در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/9/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/30 :
 /22571م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک زرقان
حسنعلی بیگی
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  139460311001023035مــورخ  94/8/24هیأت اول
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 گلبانو صفری جعفرلو فرزند حمزه
به شماره شناســنامه  644صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  276/50مترمربع پالک  53915فرعی از  1652اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  545فرعی از  1652اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رسمی حمداله منوچهری 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 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 اول94/9/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/30 :
/21843م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شــاکی رامین کامران نیا شکایتی به طرفیت خوانده /متهم شــهرام نیری به خواســته خیانت در امانت تقدیم دادگاههای عمومی استان فارس
نموده که جهت رســیدگی به شــعبه  15دادگاه تجدیدنظر اســتان فارس واقع در شیراز میان شــهداء مجتمع قضایی مرکزی ارجاع و به کالسه
 9309987123600545ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ  94/11/21ساعت  9تعیین شده است .به علت مجهولالمکان بودن خوانده /متهم و
درخواست خواهان /شاکی و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده /متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 /23548م الف
مدیر دفتر شعبه  15دادگاه تجدیدنظر استان فارس
یونس زارعی

