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ادامه از صفحه قبل
و سرنوشــتتان این بود که به ســپاه
دانــش بروید و آیینــۀ تمامنمای آالم و
رنجهای مردم روستا شوید.
ســپاه دانش تازه تأسیس شده بود .من هم بعد
از دیپلم بیــکار بودم .گفتم ،همینطور فوتبال بازی
میکردم ،ســینما میرفتم ،کتاب میخواندم؛ بعد
دیدم که نمیشــود ،من باید یــک کاری پیدا کنم
یک پولی بــرای خودم دربیاورم .دورۀ اول ســپاه
دانش خب من ســنم کم بود نرفتــم .بعد مجبور
شــدم به صورت داوطلب بــروم دیگر؛ یعنی هنوز
باز ســنم اندازۀ سربازی نرســیده نرسیده بود که
دورۀ ســوم رفتم افتادم جیرفــت کرمان .جیرفت
جای گرمی بود ،ولی خوشــبختانه موقع تقسیم ما
افتادیم باالی جیرفت که سردســیر بود؛ کوههای
جبالبارز و آنجاها .سردســیر بــود ،همهاش برف
بود .جیرفت آتش میبارید روســتای چارشاخ برف
بود .آنجا یواشیواش به ذهنم رســید که بنویسم؛
خب خیلی مســائل را میدیــدم .گفتم ،من اصال
نمیدانســتم دروغ و حقهبازی و ریا و این حرفها
چیســت ،توی این عالمها نبودم ،بعد رفتم در یک
محیط روســتایی دیدم ا ِ! خیلی دارند حقه میزنند،
ظلم میکنند؛ با وجود این که همیشه شنیده بودم
روستاییها آدمهای صاف و سادهای هستند ،دیدم
بعضیهایشان خیلی ناجورند اصال ،دروغ میگویند،
پشت سر هم حرف میزنند.
شما قبال این چیزها را ندیده بودید؟
ندیده بودم .بعد مســائل دیگری مثل مســئلۀ
مالک و زارع درگیرم کرد.
شاید اندیشههای چپ هم داشتید.
به خاطر همان مطالعاتی که میکردم ذهنم کال
چپ بود ،ولی نه این که جزو دار و دستهای باشم.
بعد با مالک درافتادم.
زندگی سختی داشتهاید؛ یکباره از آن
فضای خلوت و گوشۀ تنهایی وارد چنین
چالشهایی شدید.
واقعا یک زندگی ســختی آنجــا طی میکردم.
مســتقیم با همه درافتادم؛ مثال کدخدا آمد شالق
دســتش بود ملت را میزد .شــاق را از او گرفتم
نزدیک بود از اسب بیفتد .این دیگر دشمن من شد.

مالک دشمن من شد .کدخدا میگفت من یک زن
میفرســتم توی اتاقت ،مردم را وامیدارم هووت
بزنند.
میخواست پاپوش درست کند.
بله ،به من میگفت تو شیرازی کلهچارشاخی .و
کمکم پیچیده بود که من کمونیستم.
میخواســتند انگ بزنند .مکافات داشتم ،ولی
خــب این چیزها همهاش برای من تجربه بود .بعد
دیدم مردم شــهر که یکیشان خود من باشم ،هیچ
چیز از این مسائل نمیدانند؛ چه بهتر که من اینها
را بنویسم ،مردم شهر بفهمند در ده چه خبر است.
همهاش هم بدی و درگیری بــا آدمهای بد نبود؛
کمبود بهداشت بود ،خرافات بود ،فقر فرهنگی بود،
سادگی بیش از حد مردم بود ،اینها همه مرا اذیت
میکرد.
که در دهکدۀ پرمالل بازتاب و تصویر
همۀ اینها را میبینیم.
بله ،آنجا هســت .دهکدۀ پرمالل ،کلش را آدم
باید بخواند که بفهمد چه اوضاعی بوده .دانشجویان
دکتر آریانپور آمدند به من گفتند که آریانپور وقتی
میخواهد از روستا مثال بزند ،از روانشناسی روستا
و خلقوخوی مردم روســتا و اینها بگوید ،میآید
از داســتانهای تو مثال میزند ،از دهکدۀ پرمالل.
این برای من خیلی افتخار بود؛ بعد فهمیدم که من
جوری اینها را به صورت داســتان درآوردهام که
مقاله ننوشــتهام ،ولی قشنگ باعث شده که کتابم
سر کالسها هم تدریس شود.
و شــما کــه نویســندگی را جــدی
نمیگرفتید با زندگی در روســتا تصمیم
جدی به نوشتن گرفتید.
بــه خاطر این که مــن خیلی ،واقعــا ،مردم را
دوست میداشــتم ،اجتماع را دوســت میداشتم،
میگفتم اجتمــاع هیچوقت نباید بدبخت داشــته
باشــد ،هیچوقت نباید پزشــک نباشد؛ همۀ اینها
باعث شــد که در حدود چهار ســال من تکتک
اینها را بنویســم و بشود دهکدۀ پرمالل؛ دو سال
ســپاه دانش در جیرفت کرمان بودم و بعد هم سه
ِهجنآباد در کامفیروز فارس.
سال در روستای م ِ
از سال  43تا .47
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امین فقیری:

گفتند فقیری تمام شده ،اما بهترین
رمانم را نوشتم
همیشه معتقد بودم یکی ،دو جلد کلیدر زیادی است

در همان فضای روســتا مینشســتید
داستانها را مینوشتید؟
یک چیزی که شــاید برایتان عجیب باشد این
اســت که من اصال در ده نمیتوانســتم بنویسم.
ماجراها را میدیدم در ذهنم ضبط میکردم ،هضم
میکردم وقتی میآمدم شیراز مینوشتم.
مگر چقدر شیراز میماندید؟
هروقت میآمدم معمــوال یک هفته میماندم؛
چون دو تــا بودیم ،هر بار یکیمان میآمد میماند.
بعد کلی هم خوراک و مواد غذایی میبردیم؛ چون
چیزی در روستا نبود.
در همین یک هفته داســتانتان را تمام
میکردید؟
در ایــن یک هفتــه ممکن بود دو تا داســتان
بنویسم ،داستانهایی که قبال دیده بودم؛ یعنی اکثر
داســتانها در حدود سی تا چهل درصدش واقعیت
دارد ،منتها با تخیلم شــکل هنری به آنها دادهام.
دورانی بود که یواشیواش به خودم گفته بودم من
میتوانم ،بعد وقتی روســتا را هم دیدم دیگر گفتم
باید بنویســم .تا وقتی هم که قلبم سالم بود متکا
میگذاشتم زیر سینهام دراز میکشیدم مینوشتم.
آن موقع پشــت میز نمینشســتم؛ چون بچه که
بودیــم که در خانه میــز و صندلی نبــود ،عادت
داشتم دراز بکشــم بخوانم و بنویسم .نوشتنم هم
بهاصطالح قسطی بود؛ مثال صبح یک نیم ساعت
مینوشتم مینوشــتم میرفتم دنبال کارم ،ساعت
یازده میآمدم نیم ســاعت دیگر مینوشتم ،عصر
هم نیم ساعت ،یکدفعه در یک هفته یک داستان
ســی-چهل صفحهای تمام میشد؛ ولی پشت سر
هم نمیتوانستم بنویسم ،عادت نداشتم .در زندگی
بعضی از نویســندهها ،مثال جک لندن ،یا بالزاک،

آدم میخواند که اینها ســاعت  8مینشینند پشت
میز تا  2بعدازظهر مینویسند .من باورم نمیشود؛
چون ذهن خسته میشود ،خیلی سخت است ،من
نمیگویم باورکردنی نیســت ،ولی ســخت است،
سخت ازین جهت که ،شــما خودتان خوشبختانه
دســت به قلمید ،وقتی مغز خسته بشود واژههای
خوبی به ذهن نمیرسد .من هر وقت میبینم که
ذهنم دارد خستهام میشود دست از کار میکشم،
میگذارم کنار ،به خاطر این که کارم خراب نشود؛
با کســی که نمیخواهم لجبازی کنم ،قولی هم به
کسی ندادهام که مثل چخوف هفتهای یک داستان
به فالن مجله بدهم.
همیشه برای دل خودتان مینویسید.
دقیقــا ،خب حتــی چخــوف هــم بعضی از
داســتانهایش خیلی خوب است و بعضی از آنها
اصال ارزشــی هم نــدارد ،برای این کــه اجباری
هفتهای یک داستان میداده.
استاد مورد شما خیلی نادر است.
مورد من به خاطــر همان مطالعاتی بوده که از
کودکــی و نوجوانی در انزوا و گوشــهگیری برای
خــودم داشــتم و تخیل و فکر زیــادی که در آن
خلوتها روی قصههــا و ماجراها میکردم .وقتی
هم که بزرگ شــدم گفتم مــن چیزی نفهمیدهام،
دوباره کتابها را خواندم .مثال بوف کور را اولین بار
در پانزده ســالگی خواندم ،درست چیزی نفهمیدم،
ولی در بیستویک-دوســالگی کــه خواندم یک
دنیای دیگری برایم داشت .بعد دیگر عادت کردم
سالی یک بار بوف کور را میخواندم و هر بار یک
چیز تازه کشف میکردم.
در جایــی خوانده بودم کــه چندان
کارهای هدایت را دوست ندارید.

صادق هدایت واقعا روی داستانهای کوتاهش،
غیر از داشآکل و یک-دو تای دیگر ،هیچ تعصبی
ندارم؛ یعنی نمیگیردم .آنقدر که مثال داستانهای
کوتاه صادق چوبک مــرا میگرفت ،او نمیگرفت.
بوف کور چیز دیگری بود .همیشــه آن را اســتثنا
میدانم ،برای این که یک دنیای دیگر اســت ،ولی
خواندن داســتانهای کوتاه صادق هدایت خستهام
میکند .موضوع آنجورها خیلی کشش ندارد که آدم
را له بکند ،ولی داشآکل کشش دارد ،حوادث در آن
بیشتر اســت ،نظرم را جلب میکند .این را از زاویۀ
دید خودم میگویم .خیلیهــا چون صادق هدایت
محبوب است جرئت نمیکنند چیزی بگویند.
از آن مراسم بیست سال داستاننویسی
سال  77که جایزه هم بردید راضی بودید؟
مراسم خوبی بود .همۀ نویسندگان بودند .البته
جایــزهای که به مــن و آقای دولتآبــادی دادند
یک حالت تشــکر داشت؛ به ما به خاطر یک عمر
فعالیت ادبی جایزه دادند ،که من خیلی خوشــحال
شــدم ،ولی بقیه کــه آمدند جایــزه گرفتند برای
کتابهایشان بود؛ مثال شــهریار مندنیپور ،خانم
دانشور ،البته خانم دانشور به مراسم نیامده بود.
خانم دانشور محبت صمیمانه و جالبی
هم به شما داشتهاند؛ بعد از این که رمان
رقصندگان شما را میخواند ،در یک پیام
میگوید سالم فراوان مرا به امین فقیری
برسانید بگویید به موال مخلصت هستم.
بیست تا از نامههایش به من چاپ شده
است.
فقط با نامه در ارتباط بودید؟
بله؛ چون شــیراز نمیآمد .من هم زیاد ســفر
نمیروم.
چ دیداری با او نداشتید؟
یعنی هی 
نه ،ولی خیلی به من عالقه داشت.
نظرتان دربارۀ جالل چیست؟ دیدهام
که بعضیها میگویند ســیمین از او سر
بود.
من هم نظرم دربارۀ جالل خیلی مثبت نیست.
آن موقع مقالههایش را دوست میداشتم ،داستان
مدیر مدرسهاش را دوست میداشتم ،ولی داستان،
خوب نمینویســد .قلمش خوب بــود ،مقالههای
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چکشــیاش خوب بود ،ولی بعدهــا فهمیدیم که
اینها ارزشــی ندارند (خنده) .خانم دانشــور اهل
ادبیات بود ،فرق میکرد.
با آقای مندنیپــور هنوز هم در ارتباط
هستید؟
نه ،چون من اهل کامپیوتر و این چیزها نیستم،
ولی به هم عالقه داریم ،با هم کار کردهایم.
دربارۀ آقای دولتآبادی هم نظرتان را
میگویید؟
به نظرم یک مقداری خسته شده ،ولی خودش
را از تکوتــا نمیانــدازد .بعضی کارهــای او اگر
موجزتر میشد بهتر بود .من همیشه اعتقاد داشتهام
کلیدر یک-دو جلدش زیادی اســت؛ مثال صحنۀ
عروسی  300صفحه است ،جلو نمیرود ،نفس آدم
میبرد... .
و به عنــوان آخرین ســؤال ،نظرتان
دربارۀ داســتان امروز شــیراز و ایران
چیست؟
شــیراز از نظــر فضــای ادبی چون جلســات
داســتانخوانی دارد و در این جلسات برجستگان
داســتان ،مثل آقای خسروی یا آقای کشاورز ،هم
جدی و حرفهای برخورد میکنند به نظرم از دیگر
جاها بهتر است.
پس به آیندۀ داستاننویســی شیراز
امیدوارید.
صددرصــد؛ به خاطر این که ســخت میگیرند
و کارشان را شــوخی نمیگیرند .از جوانها آقای
جعفری هست ،خانم کاووسی هست ،خانم گوهری
هست ،اینها کتاب دارند ،خانم گوهری چهار-پنج
کتاب دارد .کســان دیگری هم هســتند که حاال
اسمشان یادم نیســت .من به داستان شیراز خیلی
امیدوارم؛ به نظرم پلۀ صدم است ،بقیه پلۀ پنجاهم.
وقتی داســتان ایران را با آمریکای شمالی مقایسه
میکنیم میگوییم آنها پلۀ هزارند ،ما صد؛ نه این
که موضوعشــان و آن چیزهایی که برای نوشتن
انتخاب میکنند عجیب و غریب باشــد ،اجرایشان
قشنگ اســت ،خوب مینویسند ،تکنیکشان خوب
است ،آن چیزی که باید بنویسند مینویسند ،اضافه
ندارند ،حاشیه نمیروند .حاال نویسندههای شیراز،
خوبهایشان ،دارند اینجوری میشوند.

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  139760311016001600مورخ  1397/12/23هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سپیدان (اردکان)
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمود صدری فرزند منوچهر به
شماره شناسنامه  841صادره از سپیدان در یک سهم مشاع از نه سهم
سهام ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 36637/55
پــاک  1942فرعــی از  1اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 637
فرعی از  1اصلی واقع در قطعه یک بخش  6فارس مشــهور به دالین
خریداری از مالک رسمی منوچهر صدری دالینی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطــاع عموم مراتب در دو نوبت بــه 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 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 اول98/1/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/2/11 :
/18م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سپیدان
علی یار زارعی

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  139760311016001599مورخ  1397/12/23هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سپیدان (اردکان)
تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی جواد صــدری فرزند جبار به
شماره شناسنامه  2281268462صادره از شیراز در یک سهم مشاع
از نه سهم ســهام ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت
 36637/55پالک  1942فرعی از  1اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 637فرعی از  1اصلی واقع در قطعه یک بخش  6فارس مشــهور به
دالین خریداری از مالک رسمی منوچهر صدری دالینی 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 اول98/1/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/2/11 :
/17م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سپیدان
علی یار زارعی

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  139760311016001598مــورخ 1397/12/23
هیأت اول /دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
ســپیدان (اردکان) تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم آفرین
صدری فرزند منوچهر به شماره شناسنامه  8صادره از سپیدان در
یک سهم مشاع از نه سهم سهام ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی
به مساحت  36637/55پالک  1942فرعی از  1اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  637فرعی از  1اصلی واقــع در قطعه یک بخش 6
فارس مشــهور به دالین خریداری از مالک رسمی منوچهر صدری
دالینی 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 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 اول98/1/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/2/11 :
/16م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سپیدان
علی یار زارعی

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  139760311016001604مورخ  1397/12/23هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سپیدان (اردکان)
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی جمشید صدری فرزند منوچهر به
شماره شناسنامه  1153صادره از شیراز در یک سهم مشاع از نه سهم
سهام ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 36637/55
پــاک  1942فرعــی از  1اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 637
فرعی از  1اصلی واقع در قطعه یک بخش  6فارس مشــهور به دالین
خریداری از مالک رسمی منوچهر صدری دالینی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت بــه 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 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 اول98/1/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/2/11 :
/22م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سپیدان
علی یار زارعی

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  139760311016001603مورخ  1397/12/23هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سپیدان (اردکان)
تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی پریوش صدری فرزند منوچهر
به شماره شناســنامه  96648صادره از شــیراز در یک سهم مشاع
از نه سهم ســهام ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت
 36637/55پالک  1942فرعی از  1اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 637فرعی از  1اصلی واقع در قطعه یک بخش  6فارس مشــهور به
دالین خریداری از مالک رسمی منوچهر صدری دالینی 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 اول98/1/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/2/11 :
/21م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سپیدان
علی یار زارعی

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
خانم فریده اســتخری با تسلیم  3برگ استشــهادیه به شناسه یکتا
شــماره  139802157252000007مورخ  1398/1/19که در دفترخانه
اسناد رسمی شماره  434شــیراز تنظیم گردیده است مدعی است
که تعداد یک جلد سند مالکیت به پالک  1103/4678واقع در بخش 3
شیراز که ششدانگ یکباب خانه به مساحت  258مترمربع ذیل دفتر
 649صفحه  447و شــماره ثبت  111906به نام فریده استخری ثبت و
سند مالکیت شــماره چاپی  324587الف  85صادر شده یک مورد
اجاره به شماره  7419مورخ  86/5/1دفترخانه  190مشاهده شد که
به علت جابجایی مفقود گردیده اســت و نامبــرده تقاضای صدور
ســند المثنی نموده اســت مراتب طبق تبصره  5ماده  120اصالحی
آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نسبت به ملک و
سند مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد
خود میباشــد تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیــت یا خالصه معامله
کتب ًا تســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی
را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /572م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
شاپور زارع شیبانی

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  139760311016001602مورخ  1397/12/23هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســپیدان (اردکان) تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی بهروز صدری دالینی فرزند منوچهر به
شماره شناسنامه  808صادره از سپیدان در یک سهم مشاع از نه سهم سهام ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  36637/55پالک
 1942فرعی از  1اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  637فرعی از  1اصلی واقع در قطعه یک بخش  6فارس مشهور به دالین خریداری از مالک
رســمی منوچهر صدری دالینی 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 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 اول98/1/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/2/11 :
/20م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سپیدان
علی یار زارعی

آگهی حصر وراثت
مهدی علیزاده دارای شناسنامه شماره  1384متولد  58/6/1به شرح
دادخواســت از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شادروان راضیه خاک رند به شماره شناسنامه
 4140در تاریخ  1394/12/24در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر همسر متوفیه
 -2نازنین زهرا علیزاده به شماره شناسنامه  2287046216صادره از
حوزه شیراز فرزند متوفیه
 -3نرجس خاتون کاظمی به شــماره شناسنامه  432صادره از حوزه
شیراز مادر متوفیه
-4عبدالرحمن خاک رند به شماره شناســنامه  131صادره از حوزه
شیراز پدر متوفیه
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار
آگهی به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /577م 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 شماره  139760311016001575مورخ  97/12/13هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سپیدان (اردکان) تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضی رهام براتی رودبالی فرزند بابر به شــماره
شناســنامه  1399صادره از سپیدان در ششــدانگ یک واحد دامداری
به مســاحت  1995/46مترمربع پالک  1016فرعــی از  37اصلی واقع در
قطعه یک بخش  6فارس مشــهور به رودبال حصه مشاعی خود متقاضی
محرز گردیده اســت .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 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 اول98/1/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/2/11 :
/15م الف
اداره ثبت اسناد و امالک سپیدان
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  139760311016001601مــورخ  1397/12/23هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سپیدان (اردکان)
تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی بهنام صــدری فرزند منوچهر به
شــماره شناسنامه  1200صادره از شــیراز در یک سهم مشاع از نه سهم
سهام ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  36637/55پالک
 1942فرعی از  1اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  637فرعی از  1اصلی
واقع در قطعه یک بخش  6فارس مشــهور به دالین خریداری از مالک
رسمی منوچهر صدری دالینی 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 اول98/1/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/2/11 :
/19م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سپیدان
علی یار زارعی
آگهی حصر وراثت
حاجیه بی بی ملکی علیائی دارای شناسنامه شماره  902متولد فیروزآباد
به شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان قنبر الهی علیائی به شماره شناسنامه
 859در تاریخ  1397/10/20در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و
وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر همسر متوفی
 -2الهام الهی علیائی به شــماره شناســنامه  902صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -3محمد الهی علیائی به شماره شناسنامه  3555صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -4علی رضا الهی علیائی به شــماره شناسنامه  2280576491صادره از
حوزه شیراز فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شــورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /573م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز

