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کاش با زورق اندیشه شبی
از شط گیسوی مواج تو ،من
بوسه زن بر سر هر موج گذر میکردم
کاش بر این شط مواج سیاه ،همهی عمر سفر میکردم( .حمید مصدق)
من سفر خواهم کرد به همان جایی که کودکیام را گم کردهام .به همان
کوچههای تنگ خاکی ،همان جایی که جوانیام را به یادگار گذاشتهام .کنار
آن توت و نارون کهنسال توی همان سرداب جلوی مسجد محله که هر
وقت آب زوری کشاورزان از آن عبور میکرد با بچهها در آن شنا میکردیم.
به همان خانههای خشتی با دیوارهای بلند که غبار نکبت روی شانههایمان
سنگینی میکرد .میآیم به انتهای کوچه با در دو لنگه چوبی بزرگ با آن
گل میخهای ردیف باال و پایین و در وسط کوبهی چکشی فلزی در سمت
راست و کوبه گرد و حلقهای در سمت چپ و جای تیرهای جنگ قدیمی
که از ضخامت در رد نشده بود .به همان خانه آجری صد و چندین ساله که
پر بود از شبستان و ارسی و پنج دری با شیشههای چندضلعی و رنگارنگ
پنجرههایش و ستونهای خراطی شده شکیل خانههای قاجاری و پر از
آدمهایی که مهربانی و بدجنسی خاص خودشان را داشتند.
میآیم و تو را هم خواهم برد به دنیای کودکیات .به همان جایی که
روزی تو هم کودکیات را گم کردهای زبان مادریت ،فک و فامیل و زاد و
رودت را و در رؤیای شیرین بزرگ کردن فرزندانت غرق شدی از پلههای
پنج دری که پایین میآیم .مانند همیشه نشستهای در درگاه شبستان وسطی
و چشم دوختهای به نقطه نامعلومی ،روسری نازک مشکیات را به سبک
والیت خودتان (شاهی) به پشت موهایت گره زدهای با این کهنسالی هنوز
صورت گرد و سفید با چشمهای درشتت وقار و شکوه خود را حفظ کرده
است .میدانم در جوانی زیباییات شهره خاص و عام بوده .این چشمهای
عسلی روشن چه چیز را میکاوند در دوردستها شاید بیکرانگی دریای
مازندران را .آن موجهایی که آرام یکی بر دیگری به ساحل نزدیک میشدند
و بوسه میزدند بر شنهای نرم .موجهایی که با تو حرف میزدند و درد
دل میکردند و تو دلتنگیات را به آنها میدادی تا ببرند به نقطه نامعلومی
که گم میشوند.
اما دلتنگیهای ما آدمها مانند موجهای دریاست هیچگاه پایان ندارد .موج
جدید روی موج کهنه میغلطد اما اینجا روبهرویت دیوار دود زده مطبخ را
میبینی که حتی بینهایتی آسمان را از تو دریغ کرده است.
اینجا این حیاط بزرگ سنگالخ جز این درخت کوچک اقاقیا که سالهاست
به همین قد مانده است و آن درختچههایی که بهار در بهار گل میدهند چیز
دیگری چشمانداز تو را روشنی نمیدهند .از آن جنگل و درختان انبوه که

یکشــنبه بود .یکشــنبه یکی از روزهای ماه
دسامبر.
خورشید توی آسمون میدرخشید و من داشتم
تازه لباسها را روی بند پهن میکردم .میدونم
یکشــنبه روز مناسبی برای این کار نیست .بهتره
آدم توی یه روز تعطیل و آفتابی مثل امروز کارای
بهتری انجام بــده .اما این جوری لباسها زودتر
خشک میشــن و خب ،وقتی پشــت میز کارت
نشستی و میتونی همزمان ماشین لباسشویی رو
هم روشن کنی چرا انجامش ندی؟
وقتی صدای ماشــین لباسشــویی قطع شد
خوشحال شدم .الاقل حاال یه دلیلی داشتم که از
پشت میز کارم بلند بشم و برم روی تراس .یک
دفعه آفتاب زمســتانی رو احساس کردم .گرمتر
از اونــی بود که فکرش رو میکــردم و باالخره
آرامش! چرا که ماههاســت در طول هفته دارن
اینجارو بازســازی میکنن .با خودم گفتم چقدر
عالی ،حاال میتونم توی تراس ناهار بخورم.
از البهالی نردههای آهنی چشمم به همسایه
پیرمــون افتاد .خانم تســاخ پابرهنه توی آفتاب
نشســته بود و وســایل بافتنیاش را روی پایش
گذاشــته بود .فقط گهگاهــی میدیدمش .وقتی
توی تراس یا توی راهپله با هم برخورد میکردیم.
هر دفعه یه جــوری بهتزده بهم نگاه میکرد و
سالم و علیک خیلی کوتاهی میکردیم .همیشه
فقط میشنیدم که با گربهاش حرف میزنه .البته
با گربه و با شــوهرش .تقریبــ ًا هر روز با صدای
ناهنجــارش که از پنجــره باز اتاقــم به گوش
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دلتنگیهای مادر
م .گودرزی

سر مینهادند در آغوش یکدیگر آن درختان توکا ،تالجن ،راج ،افرا ،سپیدار
و گالبیهای پاییزی آن بوتههای تیغدار تمشکهای وحشی و زغال اختهها
خبری نیست .جنگل نمیگذاشت که تو شکوه روح جنگل را ببینی .همیشه
نگاهت میان گیسوان انبوه درختان گم میشد.

میرســید و صحبتهای تکراری رو با گربهاش
میکرد ،بیدار میشــدم؛ عزیز دلم موشی شکار
کردی یا نه هنوز؟ از موشهایی حرف میزد که
من تا حاال اینجا ندیدم و انگار تمام وقت ســعی
میکرد صدای کلفتش را یه جوری دلنشــینتر
بکنه .اما با شوهرش کام ً
ال رفتار دیگهای داشت.
با او دیگه خبری از مالطفتی نبود که با گربهاش
داشــت .به عنوان همسایه این برداشت را داشتم
که انگار زن و شوهری فقط سر هم داد کشیدنه.
آقاهه کــه همهاش غرشوار فریاد میزد و زنش
هم جیغ میکشــید« :باز دوبــاره چی میخوای
والتر؟»
گهگاهی هم صدای آقاهه که مســت دم در
ایســتاده بود تا زنش بیاد دنبالش ،توی راهروها
میپیچید .صداش کــه حاکی از نوعی بیقراری
بود از پنج تا طبقه میگذشت ،جولیا!  ...جولیا! ...
بعد چنــد ثانیه د ِر کنار خونهمون باز میشــد:
«اومدم دیگه» و تقتقکنان از پلهها پایین میرفت.
آقای تساخ را هم گهگاه توی راهپلهها میدیدم که
ایستاده بود تا نفســی تازه کند و دودستی میلهها
رو چســبیده بود .اولش خیلی دوستانه باهام سالم
علیک میکرد و یک دفعه شروع میکرد به لعنت
فرســتادن؛ به پاهاش و دکترها و از همه بیشــتر
آسانســور که هنوز درست نشده بود .آقای تساخ را
چهار ماه پیش بردن بیمارســتان و با رفتن اون از
خانمش هم خبری نشد.
باالخره یــه روز دوباره خانم تســاخ را روی
تراس دیدم ،البته تنها .همســایهها میگفتن که

تو هم کودکیات در همانجا جا گذاشتی .میان همان بازار و هیاهوی
روزانه آن بازاری که یا شبیه بازار بود یا دوشنبه بازار یا جمعه بازار .عطر
گلهای وحشی و علفهای کوهی و صحرایی مدهوشت میکرد .سیرهایی
از سردر مغازهها با سبدها و صنایع دستی آویزان بود .ماهیهایی که گله

امروز چند شنبه است؟
لئونارد توما
سنبل غفاریان

آقای تســاخ مرده .دقیق ًا خاطرم هســت که چند
روز بعد از این خبر ،آسانســور برای اولین بار راه
افتاد .وقتی خانم تساخ را دیدم که اونقدر راحت
و بیخیال توی آفتاب نشسته ،با خودم فکر کردم
که احتما ًال خوشحاله که اون دیگه نیستش .حتم ًا
خیلی رنجش میداده.
وقتی متوجه من شد گفت« :سالم .هوا امروز
خوبه ،نه؟»
جواب دادم« :آره همینطــوره» از این جمله
لطیفش کام ً
ال متعجب شدم .این جور که به نظر

میرسید میخواســت یه گپی با من بزنه .چون
هیچ چیز دیگهای به نظرم نرسید که بهش بگم،
ادامــه دادم ...« :این جــوری لباسها هم زودتر
خشک میشه».
یه نگاه کوتاه انداخت به پیرهنی که روی بند
انداختــه بودم و گفت دو ســاعت دیگه همهاش
خشــکه و دوباره مشغول کار خودش شد .متوجه
شــدم که یه چیزایی تغییر کــرده .آره .صداش،
صداش دیگه خشن نبود .نه اون لحنی رو داشت
که با گربهاش حرف مــیزد و نه اون لحنی که

گله بر روی زمین فروش بدنهای لختشان را تکان میدادند ،کپور و کفال،
ماهی سفید ،ماهی آزاد و غازها و اردکها و تخممرغهای محلی .سالهای
سال است در آن هیاهوی شمال گم شدهای هرگز به آن دیار برنگشتی
نه پدری ،نه مادری ،نه خواهری که گاهی به گردنت بیاویزد و تنهاییت
را با او قسمت کنی ،تک فرزند خانواده بودن مصیبت بزرگ بود .اکنون
کیلومترها این طرف در یک حیاط آجر قدیمی شاید غازهای وحشی که از
روی دریا از روسیه میآمدند .پایین بیایند و تو را با خود ببرند میان کلبهی
چوبی کنار همان شالیزار .در صفای زمزمه رودخانه و زیر سایه بید مجنونی
که باد موهایش را به هم میبافت توی طاقچه شبستان تنها وجود یک
عکس که در قابی کوچک خود را پنهان کرده به زندگیات معنا بخشیده.
مدتهاست تنهاییات را با غربت به اشتراک گذاشتهای .چهره درون عکس
معصومیت خاصی دارد با لبخندی که هیچگاه محو نمیشود چه رازی درون
این عکس و این چهره هست که هر وقت نگاهش میکنی دلتنگیات کمتر
میشود و احساس سبکی میکنی .یک عکس گاه بیشتر از یک فرد زنده به
حرفهایت گوش فرا میدهد .غمهایت را احساس میکند .بیخودی نیست
که میگویند در سکوت دنیایی حرف نهفته است .رازهایی که سالها پنهان
داشتی برای او زمزمه میکنی .با گوشه روسریات عکس را پاک میکنی
و با گوشه دیگر اشکهایت را که مانند تخم ماهی شفاف و گرد و زالل
است از شبستان کناری خانمی با صدای دلنشینی میخواند هر روز سالم و
پرسش و خنده ،هر روز قرار روز آینده ،اکنون دل من شکسته و خسته است
زیرا یکی از دریچهها بسته است ،نه مهر فسون نه ماه جادو کرد ،نفرین به
سفر که هر چه کرد او کرد( .اخوان ثالث)
همیشه به خودت وعده میدهی که این بار با بهار میآید .پنج بهار است
که این یاس حیاط با آن گلهای بنفش گل میدهد و خبری از آمدن او
نیست ،این بار با کالغهای سیاهی که زمستان به جنوب میروند ،هوا که
گرم شود با آنها برمیگردد .بگذار تابستان بیاید با انگورها میآید .دست
میکنی داخل سبد و خوشهای از آن کشمشها که چون دانههای شب چراغ
میدرخشند برمیداری و به سویش دراز میکنی .اما دیوار آجری دست را
میآزارد هر بهار پنجاه موی سفید به موهایش اضافه میشود.
آن روز که پسر بزرگت تو را میبرد که درد چشمانت را درمان کند
میرفتی ،میایستادی و به پشت سرت نگاه میکردی .آنهایی که آنجا بودند
پشت سرت گفتند کسی که این حالت را دارد میرود اما برنمیگردد .برایت
دعا کردند ،تو رفتی اما باز آمدی نه با پاهای رنجور و نحیفت با یک تابوت
چوبی که از بیمارستان به عاریه گرفته بودند و خاک دامنگیر سرد برای
همیشه تو را در خود فشرد.

شوهرش والتر رو صدا میزد.
دوباره سرش رو بلند کرد و گفت« :ببخشین.
میشــه بگیــن امروز چن شــنبهاس؟ شــنبه یا
یکشنبه؟» جواب دادم« :یکشنبه»
 یکشــنبه؟ شــما مطمئنیــن کــه امروزیکشنبهاس؟
طفلکــی واقع ًا دلش میخود بــا یکی یه ذره
حــرف بزنه .گفتم« :یکشــنبهس .واســه خاطر
همینم هســت که امروز همه جا ساکت و آرومه.
کارگرا نیومــدن .کمی پیش هــم صدای زنگ
کلیسا اومد صداش رو نشنیدین؟»
خندید و در حالی که ســرش را تکان میداد
گفت« :آره ،آره ،راســت میگیــن .منو بگو که
مطمئن بودم امروز شــنبهس ».گفتم« :این هوا
جون میده برای گردش کردن».
جواب نداد .با خودم گفتم شاید متوجه منظورم
نشده یا اص ً
ال نشنیده که چی گفتم .بعد یه مدت
کوتاهی ناگهان خیلی آروم گفت« :آره ،آره .حق
با شماســت .گردش رفتن ،اما همیشه کار هست
همیشه کار هست»
خانم تساخ به کوهی از لباس که کنارش بود
اشــاره کرد و دوباره نگاهی گذرا بهم انداخت و
گفــت« :میدونین! من تــوی زندگیم خیلی کار
کردم»
با خودم گفتم پس انگاری میشه باهاش وارد
صحبت شــد فقط باید کمی صبر داشته باشی و
شنونده خوبی باشی.
 اجازه دارم بپرسم قب ًال شغلتون چی بود؟

بدون معطلی جواب داد« :من آرایشــگر بودم.
همین پایین توی این خیابون اون جلو توی نبش.
سالهای زیادی کار کردم».
سعی میکنم توی ذهنم تجسماش کنم .چه
چیزهایی که اینجا تجربه نکرده .حتم ًا حرفهای
زیادی برای تعریف کــردن داره و از اینکه یکی
پای حرفاش بشینه حتم ًا خوشحال میشه.
قب ً
ال هیــچ وقت باهاش حرف نــزده بودم و
هیچ ســؤالی ازش نکرده بودم .حتی برای مرگ
شوهرشــم بهش تســلیت نگفتم ،فکر کردم بد
نیســت که یه بار به صرف قهــوه دعوتش کنم
یا شایدم براش راحتتر باشه که من برم پیشش.
دوباره گفت« :میشه بگین»...
ســریع گفتم« :بله بفرماییــن» و یه قدم به
نردهها نزدیکتر شدم.
وسایل بافتنیش رو کنار گذاشت.
 میشه بگین امروز چند شنبهس؟یه لحظه شک کردم ،بعدش گفتم« :یکشنبه.
امروز یکشنبهس»
یه جور ناباورانه نگاهم کرد.
 گفتین یکشنبه؟ واقع ًا؟!دوباره گفتم« :آره .قطع ًا».
زیر لب زمزمه کرد «که این طور!» و برای یه
لحظه پارچهای خاکستری را جلوی نور خورشید
گرفت .متوجه شدم ژاکت کهنه شوهرش بود.
آروم گفــت« :منو بگو که فکــر کردم امروز
سهشــنبهس» و ژاکــت را روی تــوده لباسها
گذاشت.
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دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان عباس فتح زاده به شماره شناسنامه 1135
در تاریــخ  97/3/15در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و
وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر زوجه متوفی
 -2معصومه فتح زاده به شــماره شناسنامه  2281290417صادره از
حوزه شیراز فرزند متوفی
 -3ملیکا فتح زاده به شماره شناسنامه  2283014281صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفی
 -4فاطمه حلوائی به شماره شناسنامه  441صادره از حوزه شیراز مادر
متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی 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.
 /8206م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی
پیرو پرونده اجرایی کالســه  961450مــورخ  96/12/8اجرای احکام
دادگستری شیراز بدینوسیله به اســمعیل و مهدی و نرجس و لیال و
هاجر همگی امینی فرزند عبدالرســول و ســکینه رزم آهنگ فرزند
علیاکبر ابــاغ و اخطار میگردد حداکثر ظرف مهلت  5روز از تاریخ
انتشار این آگهی جهت انتقال رسمی ششدانگ پالک ثبتی  305فرعی
از  2152اصلی واقع در بخش  4شــیراز به نــام محکوم له محمدرضا
شهریاری فرزند خدابخش در دفترخانه  417شیراز به نشانی شیراز
خیابان مالصدرا نبش کوچه  4طبقه  4مجتمع پزشــکی مالصدرا حاضر
در غیر این صورت نماینده اجرای احکام به قائم مقامی شــما نسبت
به امضاء اقدام خواهد کرد و هرگونه خسارت و مسئولیت به عهده
خودتان میباشد.
 /8208م الف
سردفتر اسناد رسمی شماره  417شیراز
ایمان حقیقی

آگهی حصر وراثت
رقیه مظلومیان دارای شناسنامه شــماره  1067متولد  1349به شرح
دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان نجاتعلی حیدری به شماره شناسنامه  13در
تاریخ  96/7/13در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر زوجه متوفی
 -2راحله حیدری به شــماره شناسنامه  2560142074صادره از حوزه
فسا فرزند متوفی
 -3عارف حیدری به شــماره شناسنامه  2560198101صادره از حوزه
فسا فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی 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.
 /8202م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز

آگهی حصر وراثت
فاطمه درفش دارای شناســنامه شــماره  1119متولد  56/4/7به
شــرح دادخواست از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدحسین درفش به
شماره شناســنامه  1010در تاریخ  97/3/20در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2فرزانه درفش به شماره شناســنامه  2280078090صادره از
حوزه شیراز فرزند متوفی
 -3محمدعلی درفش به شــماره شناسنامه  2004صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفی 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.
 /8204م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به رسول شمشیری فرزند محمود
بدینوســیله اعالم میدارد ببراز ایزدی مزیدی فرزند محمد شکایتی
علیه رسول شمشــیری فرزند محمود مبنی بر سرقت در شعبه دوم
دادیاری دادســرای عمومی و انقالب استهبان مطرح که به این شعبه
ارجاع و به شــماره پرونده کالســه  9609987321700493شعبه 101
دادگاه کیفری دو شهر استهبان ( 101جزایی سابق) ثبت و وقت رسیدگی
برای مورخ  97/5/20ســاعت  10تعیین با توجه به اینکه اقدامات برای
دستیابی به متهم رسول شمشــیری به نتیجه نرسیده است با تجویز
ماده  174قانون آیین دادرســی کیفری مصوب  92مراتب یک نوبت
آگهــی میگردد تا متهم از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مهلت یک
ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اطالع از شــکایت شــاکی و مفاد
کیفرخواســت در وقت یاد شده جهت رسیدگی حاضر گردد در غیر
این صــورت پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع رســیدگی و اظهار
عقیده میگردد.
/130م الف
قاضی شعبه  101دادگاه کیفری دو شهر استهبان ( 101جزای سابق)
رضا عباس زاده

آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله اعالم میشود محمدرضا فتحی دادخواستی به خواسته
مطالبه مبلغ  100000000ریال به طرفیت ایمان قاســمی نژاد افشار
فرزند علی تســلیم شوراهای حل اختالف شعبه جنت شهر نموده
که به این شــعبه ارجــاع و به کالســه  06/655/96ثبت و وقت
رســیدگی برای روز سهشــنبه مورخ  97/5/16ساعت  16عصر
تعیین شــده به علت مجهولالمکان بودن خوانده به درخواست
خواهان و دســتور شــورا و تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی
مدنی مراتب یک نوبت آگهی میشــود تا خوانده از تاریخ انتشار
این آگهی ظرف یک ماه به دفتر این شــورا واقع در جنت شــهر
جاده کمربندی جنب اورژانس  115مراجعه و ضمن اعالم نشــانی
کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و
در وقت یاد شده جهت رسیدگی حاضر گردد در غیر اینصورت
وفق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/246م الف
مدیر دفتر شعبه جنت شهر شورای حل اختالف شهرستان داراب
روحاله تندرو

آگهی حصر وراثت
زهرا کمالی نیک دارای شناسنامه شماره  2280378132متولد  1368به شرح
دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان نجات حیدری به شماره شناسنامه  1168در تاریخ 96/11/20
در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه و وراث حینالفوت آن مرحوم
عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر زهرا کمالی نیک همسر متوفی
 -2مجتبی حیدری به شــماره شناسنامه  2286221243صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -3عباس حیدری به شماره شناسنامه  10صادره از حوزه شیراز پدر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت آگهی
مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی
نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی به شورا تقدیم نمایند
بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /8209م الف
رئیس شعبه  40مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
کاکاجان یاری
آگهی حصر وراثت
مسعود جابری دارای شناسنامه شماره  181متولد  1340به شرح دادخواست
به کالسه  0003از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان حمیدرضا جابری به شماره شناسنامه  272در تاریخ
 96/6/12در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن
مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر برادر متوفی
 -2محمود جابری به شــماره شناســنامه  226صادره از حوزه داراب برادر
متوفی
 -3زری جابری به شماره شناسنامه  377صادره از حوزه داراب خواهر متوفی
 -4بتول جابری به شماره شناسنامه  412صادره از حوزه داراب خواهر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت آگهی
مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی
نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به دادگاه تقدیم نمایند
بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /244م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم داراب
عبدالرسول باقرپوریان

