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یاور شهر را که پشت سر میگذاشت به طور ناگهانی از آن میبرید .اتوبوس
جاده خاکی را سینه میدراند و به جلو میرفت .نگاهش روی دشتهای سرسبز
دو طرف جاده بود .پشت سر راننده نشسته بود .از توی آیینه باالی سرش تا ته
اتوبوس را میشــد دید .غیر از راننده ،کمک راننده و چند نفری از اهالی روستا
که چهرههایی تلخ داشتند ،بقیه سرنشینان اتوبوس ناشناس بودند.
معمو ًال در طول راه بیشــتر کتاب میخواند و گاهی به صحبت روســتاییان
گوش میداد .قســمتی از جاده مجاور یک دره عمیــق بود .اهالی عادت کرده
بودند در این قسمت مرتب صلوات میفرستادند:
 محمدیاش صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد الل از دنیا نرید دوم صلوات را بلندتر بفرست اللهم صل علی محمد و آل محمد موالم علی فردای قیومت به فریادتون برسه ،صلوات سوم را بلند بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمداز کنار دره که میگذشــتند .صلوات فرســتادن هم فروکش میکرد و تنها
صدای ناله اتوبوس شــنیده میشــد و مســافرین تک ،تک در خودشان فرو
میرفتند.
یاور بعد از تعطیالت نوروزی به روســتا برمیگشــت .روســتا و مردمش را
دوست میداشــت .با مردم میجوشید ،آنها هم او را از خودشان میدانستند .از
چهرههای دوســت داشتنی روســتا یکی هم «کهزاد» بود .سه هفتهای میشد
که ازش بیخبر بود ،گر چه کهزاد بچهای در مدرســه نداشت ،ولی با او دوست
بود .قدش کوتاه و ترکهای بود با پوســتی ســفید و ســبیلی سیاه در صورتش.
چشــمهایش از دور میدرخشید گویی دو شمع روشن در چشم خانهاش روشن
کرده باشــند .چهل سالی داشــت ،ولی جوانتر به نظر میرسید .یک نخ موی
ســپید در انبوه موهایش دیده نمیشــد .چابک و زبر و زرنگ بود .آرام و قرار
نداشت .کنار گلهداری به شکار عشق میورزید .توی «احمدآباد» همتا نداشت.
سرآمد تمام شکارچیان آن حوالی بود همه «میرشکار» صدایش میکردند .یاور
هر زمان که به سراغش میرفت با تفنگهایش مشغول بود.
 میرشکار مهمان میخواهی؟ قدم مهمان به روی چشم.بعد یاور وارد خانه میشــد .راه را میدانســت و یک راست به اتاق میرشکار
میرفت .خانه میرشکار خانهای بود مثل تمام خانههای روستا ،یک حیاط وسیع،
دو ردیف اتاق در قسمت شمال و جنوب که قسمت جنوب ویژه گوسفندان بود.
میرشــکار اتاق مخصوصش را ســفید کرده بود .کف اتاق با چند پوســت
شــکار فرش بود که بوی مخصوص میدادند .به در و دیوار اتاق انواع و اقسام
تفنگهای جدید و قدیمی مثل :ســرپر ،واســموس ،مارتیــن ،پنج تیر ،پرون،
سرفتیلهای ،ســوزنی ،دولول ،چخماقی ،کوسه ،نه تیر قوامی و یک برنو کوتاه
نصب بود.
 باز هم که میرشکار مشغولی؟ ای آقای مدیر ،این هم یک نوع ســرگرمیه ،اص ًال میدونی وقتی به سر و
کول این تفنگها دست میکشم لذت میبرم .وقتی مینشینم و بهشون چشم
میدوزم ،مثل اینکه دارند با هم حرف میزنند.
یاور گفتههای میرشــکار را دربست میپذیرفت ،مگر او وقتی با کتابهایش
خلوت میکرد ،احساسی غیر این داشت!
***
بعدازظهر بود که اتوبوس به روســتا رسید .جلو مدرسه پیاده شد .نازنین زن
میرشکار را دید که مشک به دست برای آب میرفت ،احوالش را پرسید:
 ای آقای مدیر کو حال خوش ،راستی شما نمیدونید؟ چی را نمیدانم؟ بدحالی میرشکار را ...این را همه آبادی میدونند. میدونی که من شیراز بودم. خیلی بدحاله عید را به هممون زهر کرد!اشک در چشمانش جمع شده بود.
یاور گفت :سالمش را برسان ،به دیدنش میآیم.
نازنین گفت :سالمت باشی و رفت.
نازنین حالت دخترها را داشــت .با چهرهای ســبزه و چشمانی سیاه .گرچه
سالها در زندگی مشترکش با میرشکار میگذشت ،ولی هنوز بچهای نداشتند.
او غم اجاقکوری را در چشــمهایش داشــت ،ولی میرشــکار انــگار نه انگار.
میگفتند حتی یکبار آســتینها را باال زده بود ،خواســته بود که برای خودش
هوویی دست و پا کنه ،ولی میرشکار زیر بار نرفته بود.
حقیقتش آنکه عشق شکار کمبودهای دیگر زندگیاش را پوشانده بود.
***
هنوز آفتاب روی روســتا بود که یاور به طرف خانه میرشکار راه افتاد .عجله
داشت که زودتر برسد چون اگر گله به روستا میرسید عبور از کوچههای خاکی
مشکل بود ،باران سالم بود که از اطراف بر او میبارید.
توی چهره شاگردانش شادی میدید و توی نگاه اهالی مهربانی ....
یکی دو کوچه را که پشــت سر گذاشت به خانه میرشکار رسید .باالی سردر
خانهاش کله پازنی با چشــمهای خالی نصب بود .در باز بود وارد شــد .از توی
آغلی که پایین حیاط بود صدای چند بزغاله شنیده میشد.
براتعلی نشسته بود و آب کوزه قلیانش را عوض میکرد .براتعلی برادر نازنین
بود .تازه از سربازی برگشته بود .بلندباال و چهارشانه بود و هنوز نظم و انضباط
دوران سربازی را در حرکاتش داشت .سالم کرد گفت :بفرمایید.
یاور داشت کفشهایش را در میآورد از همان بیرون صدا کرد:
 میرشکار بد نباشه؟صدای ناله مانندش را شنید که گفت :بد نبینی...
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وارد اطاق شــد ،باالی اتاق میرشــکار الغرتر از همیشه در رختخوابی دراز
کشــیده بود .باندی روی هر دو چشمش را پوشــانده بود .چند جای صورتش
هنــوز زخمی بود و گل به گل جای بخیهها دیده میشــد .رنگ پوســتش به
زردی میزد.
نازنین با یک قوری چای وارد شد ،خطاب به یاور گفت :خوش آمدی.
و همانطور که نگاهش روی میرشکار بود سینی را جلو کشید و چای ریخت.
براتعلی قلیانش را آورد پایین اتاق نشست.
نگاه یاور روی میرشکار بود گفت :چه به سر خودت آوردی مرد؟
میرشــکار لحظاتی ســاکت بود .بعد به طرف صدای یاور برگشت و گفت:
قسمتم بود!
یعنی چه بر ســرش آمده بود ،دعوا کرده بود؟ ولی میرشکار اهل دعوا نبود.
یاور چایش را میخورد و میاندیشید.
یک مرتبه صدای میرشکار را شــنید که خطاب به براتعلی گفت :به ددت1
بگو مدیر امشب میمونه.
یاور برگشت اعتراض کند که براتعلی گفت :میشه یک امشب را بد گذراند.
میرشــکار گفت :خوش آمدی ،محبت کردی که به سراغم آمدی ،نمیدونم
چرا این روزها نازک نارنجی شدم ،دلم عینهو شیشه نازکی منتظر یک تلنگره...
غصه دارم کاکا ...
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 صدای آرام چشمه حاال شنیده میشد .وقتی به سر چشمه رسید جهت بادرا پیدا کردم .درست ُکچهای را انتخاب کردم که مخالف باد بود.
هر کاری فوت و فنی داره ،شکار هم همینطوره .باید فوت و فنش یاد گرفت.
شکار اگر بوی شکارچی را شنفت به سراغش نمیاد.
رفتم توی ُکچه نشســتم .شــیرو هم آمد کنار دســتم ُکپ کرد ،چه حیوان
باوفایی .از خیلیها ســر بود .خوب بو میکشــید .خوب روگاه 7شــکار را پیدا
میکرد .چقدر مطیع بود .اگر صبح تا ظهر میدوانیدش زبون بسته آخ نمیگفت.
دستی به سر کشیدم برگشت نگاهم کرد .حاال همه جا سکوت بود ،تنها صدای
چشــمه که برای درختها میخواند شنیده میشــد .نگاهم تو روگاه بود .تمام
وجودم انتظار میکشید.
شــکار داشت و نداشت دارد .همیشه خدا که شکارچی دست پر برنمیگرده.
روزهای زیادی شــده که رفتی و رفتی ،ســختیها را تحمل کردی دست آخر
دست از پا درازتر به آبادی برگشتی!
بعضیها میگن هنگام شکار آدم از خودش بیخود میشه ،درست هم میگن،
آدم میرود به عالم دیگری .قلبت تو ســینهات شــروع میکنه گروپ ،گروپ
صدا کردن .خون میریزه تو صورت آدم .گرم میشی ،گرم میشی .هیچ صدایی
را نمیخواهی تحمل کنی ،کوچکترین صدا از آن عالم بیرونت میکشــه ،تلخ
میشی ،مثل زهرمار میشی.

میرشکـار
نوشته :ابوالقاسم فقیری

یاور ســیگاری گیراند دم دهنش گذاشت .پکی محکم زد .دودش را بیرون
داد و گفت :میدونی آقای مدیر ،من ســواد ،مواد درســت حسابی ندارم .کتاب
نخواندم ،ولی همین اندازه میدونم که هر بنده خدایی نصیب و قسمتی داره که
به طرفش در حرکته .عدهای با میل خودشــان با رضا و رغبت میروند ،عدهای
به اجبار راه میافتند ولی سرانجام هر دو به مقصد میرسند.
روز ازل و اول هم سرنوشــت من این بوده ،گیرم شکارچی نبودم اسب لگدم
زده بود .صدای قلیان براتعلی شــنیده میشــد و خودش ساکت به آنها چشم
دوخته بود .میرشــکار به خودش حرکتی داد و در رختخواب جابهجا شد و گفت:
قصه من عینهو قصه آقا خرسه است که برات گفتم .حاال هم اگر از من بپرسند
کی به این روزت نشانید باید بگم :خوم ،خوم2
با این تفاوت که من به طرف بخت و اقبالم میرم.
حال میرشــکار خوب نبود یاور میدید .کلمات را به ســختی ادا میکرد .به
همین خاطر گفت :مثل اینکه حالت خوش نیســت ،میتونم فردا به حرفهات
گوش بدهم .لبخندی چهرهی رنگ پریده و مهربانش را پوشــاند و گفت :کاکا
ماللی ندارم میتونم حرف بزنم.
 باشد هر طور که راحتی. روز علفه 3سحرگاه از خونه بیرون زدم« .شیرو» سگم قبراق جلوم میدوید.عجله داشتم میخواستم به موقع خود را به ُکچه 4برسونم .میدونستم سیاهی
شــب که گم بشه ،شکار روی آب میاد .تپه جلو آبادی را باال رفتم .جوانیهای
من را ندیده بودی ،درست مثل پرپرک بودم 5از تپه که باال شدم ،سرازیری تپه
را یک راســت دویدم .آن وقت پاچه کوه را گرفتم رفتم باال .شــیرو هم بود که
گاهی از آن باال میزد و گاهی همراهم میشد .کمکم هوا روشن میشد .گرمم
شــده بود .توی آن هوای لطیف صبحگاهی عرق نشسته بودم .تفنگ را روی
کولم جابهجا کردم .هنوز میبایســتی میرفتم تا اینکه به بارشــینزار رسیدم6
بارشینها زیر گل بود .هوا بوی عطر میداد .زیر پایم تا حد زانو علف قد کشیده
بود .پرندههای کوهی تازه از خواب شــبانگاهی بیدار شده بودند .نمیدیدمشان
ولی صدایشان را میشنیدم ،گویی آفتاب و روز را صدا میکردند .از بارشین عبور
کردم به درخت بلوط رســیدم .اگر روزی ،روزگاری قرار باشد هر یک از بندگان
خدا درختی شوند ،من یکی دلم میخواد بلوط بشوم.
صبور ،گــردن کلفت ،در مقابل باد و باران محکم و پابرجا ،با یک عمر دراز
که میشود صد و چهل ،پنجاه بهاری را باهاش دید.
میرشــکار سکوت کرد .آب خواست ،نازنین که بیرون نشسته بود برایش آب
آورد .آب را خورد الهی شکری گفت و باز شروع کرد:

 یعنی شکاری روی آب میاد؟نگاهم تو روگاه بود که صدایی شــنیدم .درست مثل صدای تکه سنگی که
تو کوه از زیر پای آدم در میره .کم کم صدا عوض شد .آهنگش ،آهنگ آشنای
پای شکار بود ،سر در گوش «شیرو» گذاشتم گفتم :اومد!
شــیرو دم جنباند .مثل اینکه دنیا را بهم داده باشند .حاال میدیدمش «یک
قوچ یقر  ...تک چر» 8لنگهاش را ندیده بود ،چه غروری داشت هشت ،نه ساله
میزد .تفنگ را گرفتم ســر دست ،صاحب مرده قلبم محکمتر از همیشه سر به
سینهام میکوفت.
مثل همیشــه نبود ،مگر من بچه امروز بودم ،مگر من شــکار اولم بود .قلبم
میخواست سینهام را بشکافه بزنه بیرون.
قوچ سرمســتانه جلــو میآمد .حاال فاصلــهای با هم نداشــتیم .بویش را
میشــنیدم .درست روبهروی کچه لحظهای ایســتاد ،یک مرتبه تو روم خندید
یکی تو گوشــم فریاد کرد :این شکار نیســت ،میرشکار نزن ،از آنهاست؟! ولی
نتونستم دل ازش بکنم ،در تمام عمرم نظیرش را ندیده بودم .یک عالمه گوشت
داشــت ،میتونستم سهم همهی آبادی را بدهم ،میتونستم شب عیدی همه را
خوشحال کنم.
این حرف را از کایوســف 9که زمانی در احمدآباد ما و به طور کلی راسته ما
بهترین میرشکار بود شــنیدم .او بود که میگفت :وقتی شکار تو رویت خندید،
انگار نه انگا رکه دیدیش ،ولش کن بره ،وگرنه تقاص میگیره .کار دستت میده.
آن روز من خندیدم و کایوســف از خشم لبهایش را زیر دندان گرفته بود.
تفنگ را محکم روی سینهام فشرده ،باز هم قیافه عبوس کایوسف به نظرم آمد
ولی در آن لحظه کی در اندیشه پند و اندرز او بود .بزرگی شکار برایم همه چیز
بود .دســتم به طرف ماشه رفت و دیگر چیزی نفهمیدم .میرشکار سکوت کرد.
براتعلی گفت :خستهای ،اجازه بفرما بقیهاش را من بگم...
میرشکار گفت :قبول ولی اول شوم 10میخوریم .شام را خوردند ولی به یاور
اص ً
ال نچسبید .او دلش دنبال بقیه ماجرای میرشکار بود.
 تا بعدازظهر آن روز از میرشــکار خبری نداشــتیم ،این مهم نبود ،گاهیشکارش طوالنی میشد.
پسین بود غالم چوپان که با گله برمیگشت خبر آورد که «شیرو» را خونین
و مالین دیده است که به طرف آبادی میآمده.
درنگ جایز نبود .حتم ًا برای او اتفاقی افتاده بود ،نازنین تا شــنید شیون کرد.
همسایهها جمع شدند.
چند تایی شدیم سوار بر اســب از آبادی بیرون زدیم .علمدار بود و کهزاد و
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من ...
برای اینکه شــب نگیردمان چند فانوس با خودمان برداشــتیم .من بلد راه
بودم .هنوز هوا روشــن بود .کمی از آبادی دور شــدیم «شیرو» را دیدیم ،هنوز
نیمه جانی داشت .بد زخمی شده بود .زخمش کاری بود ،یقین میرشکار را تنها
گذاشته بود که ما را خبر کند .میرشکار حق دارد که او را از بعضی آدمها باوفاتر
میبیند .کلهاش را میان دســتهایم گرفتم ،توی چشمهایش نگاه کردم ،چیز
خاصی توی چشمهایش بود .مهربونی همراه با خداحافظی...
علمدار گفت :چه میکنی .بیذار راحت باشد.
پیشونیش بوسیدم ...سرش را آرام روی زمین گذاشتم.
کهزاد گفت :دیگه کاری براش نمیتونیم بکنیم ،حیف شد!
راســت میگفت شیرو داشت میمرد .اســبها را سوار شدیم برگشت برای
آخرین بار به ما نگاه کرد .حاال دیگر شــب شده بود .فانوسها را روشن کردیم
و میان شب راندیم.
چقدر طول کشید نفهمیدیم .وقتی به میرشکار رسیدیم توی « ُکچه» بیهوش
افتاده بود .در حالی که خون خشــک شده صورتش را پوشانده بود .آب آوردیم
صورتش را شســتیم .کم کم داشــت حالش جا میآمد .لوله تفنگش صد پاره
شده بود.
کهزاد گفت :یقین موقع شــلیک ترکیده .میرشکار قادر به حرف زدن نبود .نا
در بدن نداشــت .خون زیادی ازش رفته بود .انداختیمش روی اسب و به طرف
آبادی راندیم.
جلو آبادی جمع مردم جمع بود .زنها با دیدن میرشکار شیون کردند .شبانه
به ســراغ دکتر رفتیم .دکتر دیدش گفت :کاری از دست من ساخته نیست باید
برســانیمش شــهر .محبت کرد جیپ بهداری را آورد .دکتر تا شهر همراهیمان
کرد .دو بار عملش کردند .دکترها گفتند شانس آورده که نمرده.
در این هنگام میرشکار خندید و گفت :دکترها را باش ،خیال میکنند من به
این زودیها تی بند را ول میکنم .نه ،من قصد مردن ندارم!
درماندگی میرشکار چیزی نبود که بشود آن را ندیده گرفت .چهره دردمندش
گواه درونش بود .او دیگر میرشکار سابق نبود.
یاور درآمد و گفت :غصه نخور همه چیز درست میشه.
میرشکار گفت :غصه؟ غصه نمیخورم .تازه ناسالمتی من مردم .درد و غصه
مال مرده .ولی دلم میخواد این پارچهها را از روی چشمها بردارم .باز هم بزنم
به کوه .آقای مدیر من مثل آبم اگر یک جا بمونم میگندم .از آن روز میترسم.
***
دیــر وقت بود یــاور خداحافظی کرد و به طرف مدرســه راه افتاد .خواب از
چشــمهایش گریخته بود .دلش میخواست در سکوت آبادی قدم بزند .ماه در
پهنه آســمان مستانه میدرخشــید و نور نقرهایش را روی آبادی میریخت .از
خانه دکتر که میگذشــت چراغ خانه دکتر را روشن دید .به سراغش رفت دکتر
از دیدنش در آن وقت شب تعجب که نکرد هیچ خیلی هم خوشحال شد .چای
آماده بود .چای خوردند و شروع کردند از این طرف و آن طرف صحبت کردن،
سرانجام به میرشکار رسیدند.
دکتر گفت :شــانس آورده که زنده اســت ،براش خیلــی تالش کردند ولی
بیفایــده! خودش نمیدونه ،کــس و کارش هم نمیدوننــد ،ولی تا آخر عمر
نمیتونه ببینه؟
یاور دلش گرفت .یادش به آن دو شــمع روشن افتاد که در چشم میرشکار
میدرخشید.
پینویس
 - 1ددت  =DADATخواهرت
 - 2قصه آقا خرسه= مردی شکارچی به شکار رفت .گشت و گشت شکاری
دید با یک گلوله کار را ساخت .چون شب بهش رسیده بود .نتوانست به خانهاش
برگردد .به غاری پناه برد .آتشی برپا کرد .قسمتی از گوشت شکار را کباب کرد
داشت میخورد که سر و کله خرسی پیدا شد.
مرد برای اینکه از شــر خرس نجات پیدا کند لقمــهای خودش میخورد و
لقمهای به خرس میداد.
شکارچی دید نه خیرها؟ خرس دستبردار نیست .چه بکنم ،چه نکنم؟
فکری به خاطرش رســید .مقداری از روغن چراغی را که همراه داشــت به
دستهایش مالید و دســتهایش را از دور روی شعله آتش گرفت .از آنجا که
خرس کار آدمیزاد را تقلید میکند همین کار را کرد که یک مرتبه سر تا پایش
گر گرفت.
خــرس که این طور دید خودش را از غار بیرون انداخت و حاال ندو کی بدو!
میرفت که به جمع خرسها رســید .بزرگ خرسها ازش پرسید :این بال را چه
کسی به سر تو آورد؟
آقا خرسه گفت :خُ وم ! خُ وم! خودم! خودم!
 - 3علفــه یــا عرفه= روز قبل از عید نــوروز را روســتاییان علفه یا عرفه
میگویند.
ُ - 4کچه  KOCHEبه ضم کاف= سرپناهی که هنگام شکار ،شکارچی
در آن پنهان میشود.
 - 5پرپرک  =PER-PERAKفرفره
 - 6بارشین= شاخههای نازک و باریک بادام کوهی ،اصل این کلمه بارچین
بوده است که زیر بار هیزم می گذاشتند.
 - 7روگاه= محل عبور شکار
 - 8قــوچ ُیقُر تک چر =GUCHE YOGORE TAK CHER
قوچی قوی و گندهای که تنها چرا میکند
 - 9کایوسف= کاکا یوسف
 - 10شوم= شام
 - 11تی بند را ول کردن= سر بند را رها کردن

ثبتی و دادگستری
آگهی اجراییه
شماره اجراییه9710427144400007 :
شماره پرونده9609987144400873 :
مشخصات محکوم له :غالمرضا صفائی شــیربابا فرزند خلیفه به نشانی
استان فارس -شهرستان شیراز -باسکول نادر کوچه  45پالک 13
مشخصات محکوم علیه :حکمت کریمی فرزند علیمراد
محکوم بــه :به موجب درخواســت اجــرای حکم مربوطه به شــماره
 97012000065640و شــماره دادنامه مربوطه  9609977144401109محکوم
علیه محکوم اســت به حضور در دفترخانه اســناد رسمی و انتقال سند
وســیله نقلیه فوقالذکر به شماره شاســی  1412288023309Sشماره
موتور  3066995مدل  88رنگ ســفید به نام محکوم له .ضمن ًا پرداخت
نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه میباشد.
/8249م الف
مسئول دفتر شعبه سی و نهم شورای حل اختالف شهرستان شیراز
بنائی

کتابخانه شخصی شما را خریداریم

معاوضه کتاب کهنه با نو ،قدیمی   -جدید
پارامونت ،ابتدای قصردشت ،سمت چپ ،جنب دانشگستر

کتابفروشی دوستان

مرادی 32360669 - 09171236039

آگهی حصر وراثت
جعفر دهقانی کفترک دارای شناســنامه شماره  20متولد 1338/1/5
به شرح دادخواســت از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان زیبا نصیری کفترک به شماره
شناســنامه  256در تاریخ  96/10/10در اقامتــگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند زیبا نصیری کفترک
 -2داریوش دهقانی کفترک به شماره شناسنامه  404صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفیه
 -3امیرتیمور دهقانی کفترک به شــماره شناســنامه  259صادره از
حوزه شیراز فرزند متوفیه
 -4کورش دهقانی کفترک به شــماره شناسنامه  516صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفیه
 -5علی حسین دهقانی کفترک به شماره شناسنامه  2صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفیه
 -6مینا دهقانی کفترک به شماره شناسنامه  10صادره 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.
 /8255م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز

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  139760311001001897مورخ  97/3/6هیأت 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 بهرام زمانی بخش فرزند حسین
به شماره شناسنامه  440و کد ملی  2297699301صادره از شیراز در
ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  150/27مترمربع پالک  1فرعی از
 496اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  496اصلی واقع در بخش چهار
شیراز خریداری از مالک رســمی بهرام زمانی بخش 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 مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را بــه 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 اول97/4/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/4/20 :
/7175م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز

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  139760311001001952مورخ  97/3/7هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی ثریا جاللی دوقزلو فرزند اکبر
به شماره شناسنامه  1289و کد ملی  2292383691صادره از شیراز
در ششدانگ یکباب کارگاه میکانیکی به مساحت  1745/55مترمربع
پالک  66067فرعــی از  1652اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 52418فرعی از  1652اصلی واقع در بخش چهار شــیراز خریداری از
مالک رسمی سجاد رضازاده محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور ســند 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 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 اول97/4/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/4/20 :
/7177م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز

