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از حســن کامشاد ترجمههای اصیل و زیبایی در دست است که بیانگر انتخاب
دقیق اوست .از کتابهایی که به درد جامعه و نسل جوان میخورد .آنچنان که در
خاطرات او دیده میشود او ترجمه هیچ کتابی را به عنوان تفنن انجام نداده ،بلکه
با انگیزه رسالت و وطن دوستی به پای بازگرداندن این کتابها پرداخته است.
پایهگذاران نثر پارســی -تاریخ چیســت؟ -آخرین امپراطور-
مورخ و تاریخ -اســتفاده و سوءاستفاده از تاریخ -عیسی -دنیای
سوفی -استالین مخوف -سرگذشت فلسفه -هنر داستاننویسی-
امپراطور  ....و حدود بیســت و دو داســتان دیگر و کتابهای زیر چاپ از این
جملهاند .ایشان در حدیث نفس علل انتخاب این کتابها را به وضوح شرح داده
اســت .خاطرات همیشه خواندنی و زیباست اما حدیث نفس حسن کامشاد چیزی
دیگری است .در حد یک شاهکار .با خواندن این کتاب خواننده ناآگاهی چون من
به بســیاری مسایل پشت پرده اشراف پیدا میکند .و این را باید یادآوری کرد که
همیشه دوران کودکی و خاطرات آن رشکبرانگیز است .و عجیب اینکه بدون کم
و کاست در ذهن انسان میماند .چه حالتی طنزآمیز داشته باشد و بیاختیار لبخند
بر لب انســان مینشاند و چه اندوهگین که چهره را دژم و ناراحت نشان میدهد
با وجود این غمش هم خوردنی است و شادیش نوشیدنی .استادی حسن کامشاد
در نثر کتاب را بیهمتا و خواندنی کرده اســت .مخصوص ًا زمانی که از رویدادهای
مضحک و طنزآمیز مینویسد.
***
یکــی از نیکبختیهای ماندگارم در این ایام ،دوســتی بــا علیمراد بود که
در دورهی متوســطه همکالســی من شــد .علیمراد فرزند یکی از خانوادههای
سرشــناس و متمول اصفهان بود .همه هوای او را داشــتند .آقای عریضی ،ناظم
بعدی دبیرســتان که به ما اخالق درس میداد ،هرگاه علیمراد سر کالس شلوغ
میکرد با عصبانیت میگفت« :مرتضی خفه شــو» مرتضی پسر خاموش و سر به
راه فراش مدرسه ،همکالسی ما بود .باالخره ،روزی پس از پایان کالس ،مرتضی
همراه عریضی بیرون میدود و میپرســد« :آقا ما که ســر کالس شــما ساکت
نشســتهایم ،پس چرا؟  »...عریضی حرفش را قطــع میکند و میگوید« :احمق!
من که نمیتوانم بگویم علیمراد خفه شو! وقتی میگویم مرتضی خفه شو یعنی
علیمراد خفه شو! تو به دل نگیر!» (ص )40
یکی از طنزهای زیبای کتاب در صفحه  45و  46نوشته شده است .جریان از
این قرار اســت که چند تن از رفقا که حسن هم جزء اینان بود تقاص تنبلی خود
را در درس نخواندن میخواهند بــا معلم خصوصی جبران کنند .معلم خصوصی
همــه فن حریف بوده و از عهده درس دادن تمام دروس برمیآمده .علیمراد که
به علت پسر شــاهزاده بودن همیشه حرفش ردخور نداشته به آقای معلم تکلیف
میکند و میگوید:
«من دو بخش از فیزیک و شیمی را اص ً
ال نمیفهمم .اگر دوستان
موافق باشــند اینها را برایمان توضیح دهیــد ».ما هاج و واج از
رفتار علیمراد همدیگر را نگریســتیم اما مخالفتی نکردیم .آقای
تراشندگان هم خواه و ناخواه آن دو فصل را به تفصیل مرور کرد و
سؤالهای متعدد علیمراد را پاسخ گفت .چند دقیقه بعد علیمراد
باز وســط حرف آقا معلم پرید و گفت« :امشب بس است ،بیش از
این خود را خسته نکنیم» و آقای تراشندگان آشفته حال رفت .همه
پریدیم به جان علیمراد ،و اعتراض که «اگر خودت تنبلی چرا مانع
کار دیگران میشوی!» و او خونسرد توصیه کرد که نگران نباشیم
و برویم آن دو فصل را با دقت بخوانیم و خوب استراحت کنیم .فردا
خدا بزرگ است!
فردا خدا بزرگ بود و وقتی زیر گنبد مسجد شاه بر جایگاه خود
نشستیم و ورقه ســؤاالت را سر گشودیم ،عیناً همانهایی بود که
علیمراد شــب قبل پیش کشیده بود و جزییات آنها را پرسوجو
کرده بود .باورکردنی نبود و بعد هر چه از او توضیح خواستیم فقط
در پاسخ گفت «الهام ،الهام» عصر تراشندگان مات و مبهوت از راه
رســید .زبانش از تعجب بند آمده بود .پیدرپی میگفت« :معجزه!
معجزه!» فردا امتحان جبر و مثلثات داشــتیم در وســط کار دفعتاً
علیمراد دو مســأله کتاب را نشــان داد و گفت« :با اینها مشکل
دارد و درخواســت از آقا معلم که آنها را حل و فصل کند و جزء به
جزء روی کاغذ آورد و ســپس درس و مشــق را خاتمه داد ما هم
جیک نزدیم .فردا زیر گنبد مسجد شاه ورقه را با دلهره باز کردیم.
یاللعجب! باز همان ســؤاالت شب پیش علیمراد بود .جوابها را
به سرعت نوشتیم و از جلســه خارج شدیم و دوست غیبدانمان
در برابر اصــرار و کنجکاوی ما همچنان گفت« :الهام ،الهام ،امان
از الهام»
شامگاه تراشــندگان از در که وارد شــد گفت« :الهام امشب
چیســت؟» و علیمراد بیرودربایســتی لیســتی چند از تاریخ و
جغرافیــا -امتحان روز بعد -را برای مرور پیش نهاد و آقا معلم هم
بدون چون و چرا آنها را تند تند حالجی کرد و جیم شــد .و از آنجا،
بیگمان ســراغ یک یک شاگردانی رفت که برای امتحان دیپلم با
او درس خصوصی داشــتند و ســفارش کرد آن چند درس تاریخ
و جغرافیا را خوب بخوانند .این خبر تا آخر شــب در همهی شهر
پخش شد .فردا صبح وقتی به میدان شاه رسیدیم دیدیم قشقرق
است .شاگردان به چپ و راست میدویدند و سؤاالت کذایی را در
گوش هــم زمزمه میکردند .در این میان خبر دادند که امتحان آن
روز یک ساعت به تعویق افتاده است .ما مات و نگران همدیگر را
مینگریستیم که ناگاه علیمراد هن و هن کنان از راه رسید و گفت:
«بدبخت شدیم ،سؤالها عوض شده!» و ما را با عجله برد به بازار
مسگرها در حاشیه میدان که تنها محل «خلوت» آن نزدیکیها بود.
یک کتاب تاریخ و یک کتاب جغرافیا با خود آورده بود .ما چهار نفر
دو تا دو تا کتاب به دســت در بازار مسگرها باال و پایین میرفتیم
و بــا فرصت کمی که مانده بود ســؤالهای جدیــد را یکی برای
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دیگری میخواندیم .اما پژواک چکش و پتک و ســندان مسگران
در زیر سقف بازار نمیگذاشت صدا به صدا برسد .پس داد و بیداد
میکردیم .کتاب را از دســت هم میقاپیدیم و باالخره هم از فرط
اضطراب هیچکداممان چیزی نفهمیدیم .امتحان تاریخ و جغرافی
هر چهار تن خراب شد .وقتی از علیمراد پرسیدیم چگونه فهمیدی
سؤاالت عوض شــده ،گفت« :الهام!» دروغ نمیگفت .الهام دختر
عمهاش بود .رئیس فرهنگ اصفهان عاشــق دل خســتهی الهام
بود و برای جلــب محبت دختر از هیچ کاری فروگذار نمیکرد! پدر
عاشقی بسوزد! (ص )47 46- 45-
حسن کامشاد شــگردی که برای نوشتن کتاب پیاده کرده است این است که
به عنوان سرتیتر نامی را انتخاب کرده و سپس در مورد هر یک قلمفرسایی کرده
است .حسن کار این است که مطالب از ذهنش نمیگریزند و میتواند به خوبی در
مورد شــخص موصوف داد سخن بدهد و در نتیجه حجم کتاب نیز زیاد بشود .اما
این حجم زیاد کسالت نمیآورد و خواننده اگر کار و بار روزانه نداشت میتوانست
یک نفس آن را بخواند.
حســن کامشــاد دیپلمش را میگیرد و بعد لیســانس حقوق که هر کدام با
ماجراهایی مخصوص به خود همراه اســت .روابط خانوادگی با همشاگردیها-
اولین ســفر به تهران -چاپ روزنامه دستی در کالس ششم ادبی است که سر و

معرفی :امین فقیری

کله شاهرخ مسکوب پیدا میشود .این دو چنان ارادتی با هم پیدا میکنند که انگار
دو کبوتر عاشق .بسیار ماجراها که با هم از سر میگذرانند .گرسنگیها میکشند.
کامشــاد از عشقهای شاهرخ مسکوب میگوید اما درباره خودش انگار که تارک
دنیا باشد نه عشقی در کار است و نه دل نهادنی و دریغ از آه و نالهای مختصر!
کتابهای یکدیگر را قبل از چاپ میخوانند و ابتدا شــاهرخ جذب حزب توده
میشــود و بعد او کــه تقریب ًا صد صفحهای به نوعی بــه فعالیتهای حزبیاش
مربوط میشود در ضمن آن ،به  28مراد هم میرسیم.
«اوضاع زمان ،به نظر خودمان بــر وفق مراد بود .دولت علی مصدق در برابر
دربار و مخالفان داخلی هر روز موفقیت تازهای به دســت میآورد .حزب توده به
ظاهــر غیر قانونی ولی در حقیقت در نهایت قدرت ســرگرم فعالیت بود .اما در
عین حال چوب الی چرخ اقدامات مثبت دولت ملی میکرد .من این
جنبه سیاست حزب را نمیفهمیدم .تردید به جانم افتاده بود ولی
در رودربایستی گیر کرده بودم .ناگزیر همچنان میدویدم و چشم
بسته در خواب خرگوشــی به مأموریتهای حزبی ادامه میدادم.
(ص )124 123-
در خوزســتان چه فداکاریها که برای حزب نمیکند .بارها تا مرحله بازداشت
پیش میرود اما معجزهآسا نجات مییابد .این تردیدها همچنان ادامه پیدا میکند
تا عصر  28مرداد
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«دگرگونــی اوضاع برای من قابل فهم نبــود .یک ماه پیش از
کودتای  28مرداد (در روز  30تیر  )1332سیل بیپایان هواداران
مصدق و حزب توده ســالگرد قیام ملی ســی تیر را گرامی داشته
بودنــد .ده روز پیش از کودتا ( 18مــرداد) حزب توده گردهمایی
و راهپیمایــی عظیمی بــه راه انداخته بود و بــا مأمورین انتظامی
برخوردی چنان خونین داشت که آیزنهاور ،رئیس جمهور آمریکا و
دالس وزیر خارجهاش ،از فعالیتهای دامنهدار حزب ابراز نگرانی
کرده بودند .پس چه شد که این حزب با همهی ید بیضایش در روز
کودتا دست روی دست گذاشت؟ (ص )132 131-
***
راجع به استالین که معبود حزب توده بود مینویسد:
«ده پانزده روز مانده به عید نوروز اســتالین جان ســپرد .کار ما دوچندان شد.
هر روز غروب به دســتور حزب ،با گرامافونی قراضه و صفحهای پرخراش به زیر
بغل به حوزههای کارگری میرفتیم .همه ســر پا میایســتادیم .سرافکنده سرود
«انترناســیونال» را میشــنیدیم ،سپس من روضهای مارکسیســتی میخواندم.
خدمات داهیانهی رفیق اســتالین را میســتودم و با شتاب خود را به حوزه بعدی
میرساندم و باز همان دام دام و جیم جیم! (ص )121
و بعد که خروشچف جنایات استالین را فاش میکند مینویسد:
«مردی که من و یارانم ســالها در حد پرستش ستوده بودیم،
آدمکشی قهار از کار درآمد» (ص )177
در مورد مصدق چنین مینویسد:
«در مجلس ضیافت پس از ســخنرانی ،سینک مرا به او معرفی کرد .سخن از
اوضاع ایران بعد از کوتای بیســت و هشت مرداد پیش آمد .خواستم خودشیرینی
کنم ،گفتم «اگر ما هم در ایران شــخصیتی چون شما میداشتیم »...مهلتم نداد
جملهام را تمام کنم ،با تغیر گفت« :شما مصدق داشتید! با او چه کردید؟»
(ص )160
***
در کتاب از شــخصیتهایی صحبت به میان میآورد که ما کنجکاویم درباره
آنها بدانیم .یکی از آنها ابراهیم گلســتان نویســنده شیرازیست .گلستان پس از
بیســت و هشــت مرداد که بگیر بگیر اعضاء حزب توده بوده با پادرمیانی او را به
دانشگاه کمبریج میفرستد.
گلستان شــبیه هیچ کس نیســت .آدمی خودمدار است .لج و
لجبازیهای خاص خود را دارد .خودش میگوید« :گویا من چیزی
دارم که لج اشــخاص را برمیانگیزاند» پرخاشگری و ناسازگاری
در سرشت اوست .اما پرخاشــگریهای او روشن و شفاف است.
(ص )486
به قول لیلی دخترش «هم شریف ،هم خبیث» خودش میگوید «شاید من آدم
ناتویی هستم ،شاخص هویت انسان رفتارش است( .ص )490
عباس میالنی ،گلســتان را همسنگ آندره مالرو ،نویســنده اندیشمند بزرگ
فرانســوی میداند و میگوید« :کارهای گلستان در زمره آثار ماندگار تاریخ قرن
بیستم هنر ایران است».
«ابراهیم گلستان مردی است با اســتعدادهای بیشمار و روشنفکری به تمام
معنا در قرن بیستم ایران .او در چندین ژانر به آفرینندگی دست یافته است( .ص
)497
و اعتراف بزرگ حسن کامشاد:
«گلستان به گردن من شخصاً حق بزرگی دارد .همانگونه که در
صفحات پیش این زندگینامه دیدید ،او بود که موجب رفتن من به
انگلســتان در روزهای بحرانی پس از بیست و هشت مراد شد و
زندگیم را دگرگون کرد( ».ص )500
***
حسن کامشاد از شاهرخ مسکوب که یادش گرامی باد بیشتر از همه تعریف و
تمجید میکند و حق هم همین است چون از نوجوانی با هم بودهاند ،رفیق گرمابه
و گلســتان و بعد از صادق چوبک« :چوبک خوب میدانست که داستان کوتاه چه
باید باشــد .در واقع اگر بیشتر مینوشــت ،این مایه را داشت که یکی از بهترین
داســتان کوتاهنویسان ایران معاصر بشــود .احساس و دریافت او برای این شکل
نوشــتار را در ایجاز رویداد ،در این حقیقت که هر داستانش مضمونی واحد دارد و
حداقل ابزار وصفی رشد میپذیرد ،میتوان دید .دقت او
در مقیاســی کوچک و با
ِ
در ثبت جزییات ،یادآور ظرافت توأم با جســارت فکر نقاشیهای مینیاتور ایرانی
است( ...ص )398 - 397
دیگر افرادی که حســن کامشــاد از آنها نام میبرد و خاطراتــی از آنها دارد
میتــوان عالوه بر خارجیها از :محمدعلــی جمالزاده -صادق هدایت-
بزرگ علوی -هوشــنگ گلشیری -هوشــنگ ابتهاج -احمدرضا
احمدی -نادر نادرپور -فریدون مشیری -شفیعی کدکنی -ماشاءاله
آجودانی -فریــدون آدمیت -آیدین آغداشــلو -جالل آل احمد-
سیمین دانشور -اخوان ثالث -ادیب سلطانی -ارحام صدر -میرزا
حبیب اصفهانی -م.ا .به آذین -ایرج افشــار -صدرالدین الهی-
کریم امامی -گلی امامی -فرخ امیرفریار -انجوی شــیرازی -رضا
براهنی -آیتاله برقعی -ملکالشــعرا بهار -صفــدر تقیزاده-
ابوالقاســم حالت -علیاصغر حکمت -نجف دریا بندری -محمود
دولتآبادی -علیاکبر دهخدا و انبوهی دیگر از نامها که همگی فهرســت
شدهاند.
***
بدون تعارف کتاب حدیث نفس بینظیر است باید خواند و دید .مخصوص ًا برای
کســانی که به ادبیات و تاریخ و سیاست گذشته این مملکت عالقه دارند ،تحفه
نادری اســت که روح را جال میدهد هر چند که زمانهایی درباره زندگی سیاسی
کامشاد مجهوالتی وجود دارد که خواننده آگاه فکر میکند گفتن بعضی از روابط
عم ً
ال به بوته فراموشی سپرده شده است.
Farshidfaghiri@yahoo.com

ثبتی و دادگستری
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوسیله به کاظم روحانی فرزند کاکاجان که به موجب دادنامه شماره
 9609978838600359مورخ  96/8/10در پرونده کالســه  950034به
خواسته مطالبه مبلغ  13000000ریال بابت پرداختی به شهرداری سروستان
با توجه به صورتجلســه مورخ  88/6/1به انضمام احتســاب خسارت
تأخیر تأدیه از تاریخ  95/8/25تا زمان اجرای کامل حکم به انضمام کلیه
هزینههای دادرسی در حق خواهان محمدرضا روحانی به پرداخت مبلغ
یکصد و سی میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی
من باب تســبیب در طرح دعوی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم
دادخواســت مورخ  95/9/14لغایت زمان اجرای کامــل حکم مطابق با
شــاخص اعالمی از طرف بانک مرکزی در حق خواهان محکوم گردیده
است ابالغ میشــود چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف
بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی درخواست خود را به این مرجع واقع
در سروســتان بلوار نماز کوچه  2تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از
انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
 /59م الف
مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف سروستان
امینی

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
فتحاله افراشی پور با تســلیم  3برگ استشهادیه شناسه یکتا شماره
 139602156464000909مــورخ  1396/8/22که در دفترخانه اســناد
رسمی شماره  206شــیراز تنظیم گردیده اســت مدعی است که
تعداد یک جلد ســند مالکیت به پــاک  16/1396واقع در بخش 3
شیراز ششدانگ یکباب حیاط مساحت  68/67مترمربع به نام فتحاله
افراشی پور ثبت و سند مالکیت شــماره چاپی  655047ب  94صادر
شــده به علت جابجایی مفقود گردیده که نامبرده تقاضای صدور
سند المثنی نموده است مراتب طبق تبصره  5ماده  120اصالحی آیین
نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نســبت به ملک و سند
مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود
میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض
خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت اعالم نماید و اگر ظرف مدت
مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود
اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی
تسلیم خواهد کرد.
/19307م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
شاپور زارع شیبانی

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  4شیراز
اردوان هژبری دوقزلو مدعی اســت که تعداد یک برگ سند مالکیت مربوط به ششــدانگ پالک  1646/71واقع در بخش چهار شیراز که به نام
ایشــان ثبت و سند صادر و در رهن نیست به علت سهلانگاری مفقود گردیده اســت و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است مراتب
طبق ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت
نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید
و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به
متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /19299م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه یک

آگهی فقدان سند مالکیت  8سهم مشاع از  11سهم سهام ششدانگ پالک  156واقع
در جهرم بخش  11فارس
سند مالکیت  8سهم مشاع از  11سهم سهام ششدانگ به نام بهزاد خدابنده
نســبت به  2سهم و اکبر فتح اعظم نسبت به  6سهم مشاع از  11سهم سهام
ششدانگ پالک  156به نامشان صادر و تسلیم گردیده است سپس مالک
با ارائه دو برگ استشــهادیه محلی مدعی شده که سند مالکیت اولیه به
علت جابجایی مفقود گردیده لذا برابر اصالح تبصره یک اصالحی ماده 120
آیین نامه ثبت یکبار آگهی میگردد چنانچه نسبت به ملک مذکور معامله
انجام گرفته و یا کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ
انتشــار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود همراه با ســند مالکیت یا
خالصه معامله به ثبت محل تســلیم نماید در صورت نرسیدن اعتراض یا
سند مالکیت و یا خالصه معامله به اداره ثبت اسناد نسبت به صدور سند
مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام الزم به عمل خواهد آمد.
/818م الف
رئیس ثبت اسناد جهرم
روحاله دهقان

آگهی حصر وراثت
عزت عباســیپور حقیقت دارای شناســنامه شــماره  1969متولد
 1333/4/5به شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان میترا سلیمانیان به
شماره شناسنامه  848در تاریخ  94/1/1در اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر مادر متوفیه
 -2عسل راستگو به شماره شناسنامه  2283865530صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفیه
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیتنامه از متوفیه نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /19300م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  7شیراز
سلیمان شــکاریان به وکالت از مصطفی شکاریان برابر وکالتنامه  1066مورخ  85/1/23دفتر  192شیراز مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت
مربوط به ششــدانگ پالک  94/931که موازی  529سهم از  3499سهم سهام ششدانگ مورد ثبت برابر سند  24440مورخ  94/7/8دفتر  298شیراز
به فاطمه تقی زادگان منتقل و موازی  2970سهم سهام از  3499سهم سهام ششدانگ در سهم مالک مصطفی شکاریان میباشد واقع در بخش هفت
شیراز که به نام مصطفی شکاریان ثبت و سند صادر در رهن نیست به علت اسبابکشی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی
نموده اســت مراتب طبق ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی
وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه
معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق
مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /19305م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه یک

