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شبهای کنار پنجره

مریم تاراسی

توی کوچهی شما هیچ اتفاقی نیافتاده و تو همین االن
باید پشت میز نشسته باشی و همین طور که تاریخ اسالم را
ورق میزنی به باد صباهای توی باغچه نگاه کنی که حاال
باز شدهاند و تهماندهی آفتاب را جمع میکنند.
میخواهی حفظ بشوی که مث ً
ال تغییر قبله برای چه بوده و
من نمیگذارم .مداد سیاه فشاریات را الی کتاب میگذاری
و جلوی آینه که میروی ،من را میبینی با موهای کوتاه
که روسری و چادر سرم نیست .موهایت را مرتب میکنی و
توی اتاق قدم میزنی.
توی کوچهی شما هنوز آن دو تا زن چاق کنار در
ایستادهاند و در مورد من حاال به این نتیجه رسیدهاند که نه،
تو که فامیلی توی شهر نداری و من حتم ًا -حاال که دانشگاه
رفتهای -تو را پیدا کردهام و آه میکشند .پسر خوبی بود و
شاید حرفی از مادرت بزنند و بگویند خدابیامرز.
توی کوچهی ما از همین سر کوچه نرسیدهام صدای قرآن
میآید .عبدالباسط سورهی مریم میخواند و من که پیچ
کوچه را میپیچم پسرهای سر کوچه بلند می شوند و کنار
دیوار میایستند.
از همین حاال زیرچشمی نگاهم میکنند و توی خیالشان
قیافهی هیکلی پیرمرد میآید که از ترسش کوچه قرق بود.
هیچکس جرأت نداشت مثل همین االن دختر مردم را بپاید.
زنها هم ایستادهاند که تا رسیدم ،لب برچینند و هوار
بکشند و با گرمای خیس تنشان بغلم کنند که پیرمرد ُمرد.
البد خیلیها هم که نمیشناسم از خیلی جاها آمدهاند
و یکیشان آب قند درست میکند و به زور توی حلقم
میریزد.
قدمهایم همراهیم نمیکنند .توی آن خانه حاال چیزی
برای رفتن ندارم .جز پنجرهمان که جوانیهای مادرم از
پشت شیشههای کوچههای خالی شب و سکوت کوچه را
نگاه میکرد.
حتم ًا پیرمرد چشم به همان پنجرهی رو به خیابان دوخته
بوده ،برای تو یا من .حاال فرقی نمیکند .مهم نیست.
دیشب مهم بود که بریده بریده از تو گفت و اینکه چقدر
شبیه منی.
من زل زدم به عکس مادرم روی دیوار و هیچ نگفتم.
درست مثل همان وقت که عکس مادرت را روی دیوار دیدم
و زل زدم به عکس .تو دستپاچه شربت من را هم خوردی.
قورت دادن سیب زیر گلویت پیرمرد را یادم انداخت.
برمیگردم .قدمهایم را تند میکنم ،تا کسی نبیند ،جز
همین پسرها که ایستادهاند این گوشه کنار دیوار همین حاال.
باید به هیچ چیز فکر نکنم که گریهام نگیرد ،بغضم نشکند
تا برسم به در طوسی خانهات که این دفعه دو به شک نشوم
برای زل زدن به چشمهایت که چقدر شبیه چشمهای من
و پیرمرد است.

در پارک نشستهام .ظهر است .نجوای
سیرسیرکها به گوش میرسد و با صدای
سه کالغ در هم میپیچد .فریادی از
بلندگوهای پارک در استخوانم نفوذ کرده و
وجودم را خراش میدهد .بلندگو اندوهگین
نعرهزنان آوای رقص و گریه را در هم میکند
و بیرون میریزد.
کمی بعد صدای کالغها قطع میشود انگار
از رو میروند ،صدای بلندگو ناجورتر است.
برمیخیزم و راه میروم .بیست و چند ساله
به نظر میرسم .امسال هنوز به نیمه نرسیده
و تابستانی پاییزیست ،خشکسالی و آلودگی.
از آسمان خاک میبارد .جایی پیدا کردم که
دوباره بنشینم .نیمکت آهنی ،زنگ زده ،کثیف
و خاکآلود .به نظاره مینشینم :پارکی در مرداد
برگریزان و در نجواهای زشت فرو رفته.
سیرسیرکها نفس تازه نمیکنند .چند جوانک
بیآینده ،امروزشان را با پرت و پال گفتن و
چرخ زدن سپری میکنند و به پس و پیش
میروند .پیرمردهایی آن طرفتر در خودشان
هم فرو رفتهاند و خواب روزهایی که هرگز
ندیدهاند را میبینند .باد برمیخیزد تا خاک را
هوا کند و آلودگی را به تساوی در شهر قسمت
کند .من روی تبلتم خم شدهام و چیزی را در
آن مدام میکاوم و نمییابم .کالغها میآیند
تا ببینند چرا من روی تبلت افتادهام.
دختر چاقی نگاهم میکند اما مرا نمیبیند.
هنهن کنان راه میرود ،انگار درجا میدود.
به این و آن سو ،سرک میکشد و با ترفند
ویژهای و نشان دادن کارت پرسنلیاش که
معلوم نیست دو خیابان پایینتر پرینت گرفته
یا جای دیگر ،مردم را تیغ میزند .به آنها
بهانه
گرگی بر سر نهری آمد تا آب بنوشد.
آنجا متوجه برهای شد که کمی پایینتر از
او عطشش را فرو مینشاند .گرگ به بره
گفت :چرا آبی را که میخواهم بنوشم گلآلود
میکنی؟ بره پاسخ داد :من چه طور میتوانم
آبی را که از باال به پایین میآید گلآلود کنم؟
گرگ گفت :به هر حال من میدانم که تو
پنج ماه قبل در مورد من بدگویی کردهای .بره
پاسخ داد :چه طور چنین چیزی ممکن است؟
آن زمان من هنوز به دنیا نیامده بودم .گرگ
گفت :پس آن کس که در مورد من بدگویی
کرده ،پدرت بوده.
گرگ این را گفت و بره را درید!
(ازوپ)
سوء استفاده از نام
خری در خیابان به خوکی گریان برخورد و
دلسوزانه از او پرسید :چرا گریه میکنی؟
خوک پاسخ داد :چرا گریه نکنم؟ وقتی آدمها
ناسزا میگویند ،مدام نام مرا استفاده میکنند.
نام من همیشه به عنوان ناسزا استفاده
میشود .به هر کس که کار بدی انجام میدهد
و یا کسی را گول میزند ،خوک میگویند .به
هر جایی که کثیف و نامرتب است ،خوکدانی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139460311027000562مــورخ  94/5/3هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سروستان تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضی بهرام قاســم مهرابی فرزنــد نعمتاله به
شماره شناســنامه  44صادره از سروستان در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  150/30مترمربع پالک  990فرعی از  40اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  40اصلی واقع در قطعه یک بخــش  9فارس حوزه ثبت
ملک سروستان خریداری شــده با قولنامه عادی (معالواسطه) از مالک
رسمی موال طهماسبی محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود و 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
درصورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/27 :
 /73م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سروستان
احمدرضا جعفرپور فسایی
آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  940831شعبه سی و یکم دادیاری دادسرای ناحیه یک
شیراز جواد رستمی فرزند جمعه به موجب شکایت آسیه خرمی فرزند
سبزعلی به اتهام ســرقت یک دستگاه گوشی تلفن همراه تحت تعقیب
قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محــل اقامت وی و عدم امکان ابالغ
احضاریه و عدم دسترســی به او طبق ماده  174قانون آیین دادرســی
کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه عصــر مردم آگهی و متهم ظرف
مهلت یک ماه احضار میشود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم
گرفته خواهد شد.
 /16910م الف
شعبه سی و یکم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شیراز
آگهی اخطاریه دفترخانه رسمی ثبت ازدواج و طالق جهت اجرای حکم
دادگاه
در اجــرای دادنامه  578کالســه  94/193صادره از شــعبه  6دادگاه
خانواده شــیراز به عزیز هادیزاده فرزند صدراله ابالغ میشــود که
ظرف مدت  10روز از انتشار این آگهی جهت ثبت و اجرای صیغه طالق و
مطلقه نمودن خدیجه جوانمردی فرزند مصطفی به نشانی شیراز خیابان
مالصدرا خیابان شــهید جمالی ساختمان پارس طبقه دوم واحد  15دفتر
طالق  47شیراز مراجعه فرمایید .در صورت عدم مراجعه نسبت به ثبت
طالق غیابی اقدام خواهد شد.
/16914م الف
سردفتر طالق  47شیراز
دکتر حمزه اسفندیاری بیات
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در پارک

میگوید که کارمند خیریهای بزرگ است که
به مردمان تقریب ًا بدبخت و نسبت ًا بیپول کمک
میکنند .کوهی از این حرفها با آه و ناله
سر میدهد .چند نفری را در مسیر پیادهروی
پارک سرکیسه میکند و سپس در راستای

فرشید خیرآبادی

پیادهرو دور میشود.
جوانکها همچنان چرخ میزنند و به هیچ
و به هر چه ،میخندند .باال را نگاه میکنم:
درختها تکان میخورند .درختان کاج
خاکآلود .از میان برگهای اندکی سبز و

حکایت
میگویند.
خر اندکی تأمل کرد و با ترحم گفت :واقع ًا
که چه وضعیت خوکیای!
(فابل روسی)
مرمر شکسته
زمانی که انسانها از راههای دور برای دیدن
یک تکه سنگ مرمر میآمدند ،صخرهای که
سنگ مرمر از آن جدا شده بود به او گفت:
تو چیز بیارزشی هستی که درون من بودی،
همانند مورچهای که میان انبوه مورچهها باشد.
به چه چیزت میبالی؟
مرمر پاسخ داد :من تا زمانی که درون تو
بودم به خود نمیبالیدم ،از وقتی به خودم
افتخار میکنم که از درون چیزی مثل تو جدا
شدم!
(یوهان هانریش پستالوزی)
پند درویش
روزی روزگاری درویشی نزد برادرش از فقیر
و غنی که او را رنج داده و کاسه صبرش را

سال بیستم

شماره 5598

برگردان :هاجر بزرگی

لبریز کرده بودند ،گالیه میکرد .آنگونه که
سعدی نقل کرده ،برادر درویش پند نیکویی به
او عطا کرد :به فقرا چیزی نده تا دوباره نزد تو
نیایند و از ثروتمندان پول طلب کن تا از دورت
پراکنده شوند!
(هاگدورن)
باارزش و بیارزش
اسفنج به علف گفت :من در یک لحظه رشد
میکنم و بزرگ میشوم در حالی که تو باید
سرتاسر تابستان رشد کنی و قد بکشی تا به
اندازهای برسی که من در یک چشم بر هم
زدن میرسم.
علف پاسخ داد :راست میگویی .تا زمانی که
من به ثمر بنشینم یک شیء بیارزش صد بار
به وجود میآید و از بین میرود.
(یوهان هاینریش پستالوزی)
گربه ،گربه است
شی ین گربهای گرانقیمت هدیه گرفت و
میخواست برای گربهاش نامی منحصر به فرد

اندکی زردشان آسمان پیداست .آسمانی کدر،
رنگپریده ،ابری و حزنانگیز ،هوا دم کرده
و خفه .درختان دیگر تکان نمیخورند اما
آسمان همچنان چرک و دردناک است .سرم را
پایین میآورم ،جوانکها رفتهاند و کالغهای
بسیاری جایشان پرسه میزنند.
***
کسی رد شد .شلوار پارچهای به رنگ سبز
لجنی به پا دارد ،کثیف و رنگ و رو رفته و
پیراهن تیره .سر و صورتش را از زمان کودکی
اصالح نکرده .چاقی گالبی شکلی دارد.
کفشهای گنده و کثیف و گشاد به پا کرده
و چیز گندهی سیاهی را در مشتش گرفته و
تکان تکانش میدهد .دستهای بدترکیب
و خیلی بزرگی دارد امان آن چیز از مشتش
گندهتر است و پیوسته در حال ور رفتن با آن
چیز سیاه است .او به این سو و آن سو میرود
و به هر کجا سرک میکشد جمعیتی از آنجا
میگریزند .به همه جا سرک میکشد تا همه
از پارک میروند .به سمت من میآید ،مرا نگاه
میکند ،جلوی من میایستد ،آن چیز سیاه را
به دست چپش میسپارد و انگشت اشاره دست
راستش را باال میآورد و یک راست در سوراخ
دماغش فرو میکند و درونش میپیچاند و
چیزی پیدا میکند و به نیمکت پارک که من
روی آن نشستهام ،میمالد و میرود.
کالغی از روی خاکها برمیخیزد و به سوی
من میپرد و از درونم به سمت آسمان
رنگپریده پر میکشد .کالغ مرا ندید و از
درونم رد شد .من هشت سال پیش به خاطر
آلودگی هوا به بیماری ریوی دچار شدم و در
یک شب یا روز بود ،دقیق نمیدانمُ ،مردم!
انتخاب کند .به یکی از دوستانش گفت:
میخواهم او را ،ببری بنامم.
اما دوستش عقیده داشت :اگر چه ببر حیوان
نیرومندی است اما قدرتش همانند اژدها
نیست .او را اژدها بنامیم.
دیگری گفت :درست است که اژدها از ببر
قویتر است اما بدون ابرها نمیتواند زندگی
کند .او را ابر بنامیم.
سومی توضیح داد :ابرها آسمان را
میپوشانند اما فکرش را بکن که یک توفان
ناگهانی ابرها را از هم پراکنده میکند ،نام او
را توفان میگذاریم.
چهارمی وسط حرف او پرید و گفت:
یک دیوار سنگی آنقدر محکم هست که با
نیرومندترین توفانها مقابله کند ،بنابراین او را
دیوار سنگی مینامیم.
دیگری فریاد زد :گوش کن! اگر چه
میپذیریم که دیوار نیرومند است ،اما موشها
را فراموش کردهاید که پی دیوار را میکنند و
آن را خراب میکنند .باید گربه را موش بنامیم.
مرد صاحبخانه از ته دل شروع به خندیدن
کرد و گفت :گربه موش را میخورد .حاال
میتوانیم او را مانند اسمش ،گربه بنامیم!
(حکایتی از چین باستان)

يك نفس عميق...
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حامد رضازاده

در كودكي مان هميشه از شب مي ترسيديم ،از
تاريكي ،از تنهايي خوابيدن!
بعضي وقتها وسايل بازيمان برايمان ترسناك
مي شدند و بعد ترس از هيوالهاي پنهان در زير
تخت يا درون كمد لباس ...ترس هاي ساخته ذهن...
دستبندهاي نامرئي
امشب به ياد آنها افتادم و برايم جالب است!
آن زمان از تاريكي شب مي ترسيدم و حال از روشنايي
روز
چشمانم را باز مي كنم و ترس از آشنا شدن با
غريبه ها ،ترس از غريبه شدن با آشناها  -ترس از
شناختن و شناخته شدن ،ترس از تكراري شدن روزها يا
ترس از مواجه شدن با ناشناخته ها  -ترس از تيك تاك
ساعت لعنتي كه هميشه دور مي زند و دور مي زند و تو
مانده اي كه چطور از ساعت  ١٢شب تا شب بعد ساعت
دو بار دور زد و باز جاي خود مانده است ،چطور اين كار
را با مهارت و موذيانگي شديد ساليان سال انجام داده
است اما تو مانند ذره هاي شن داري كم مي شوي و كم
مي شوي و محو مي شوي در حالي كه ساعتت همچنان
به تيك تاك خود ادامه مي دهد...

در گوش اهل ظلم صدایی نمیرسد!

جمالالدین جمالی*

در گوش اهل ظلم صدایی نمیرسد
فریاد دادخواه به جایی نمیرسد
صدگونه رنج دارد مظلوم بیپناه
عمری کشیده درد و دوایی نمیرسد
قومی سوار اسب غرورند و یک نفر
بر داد اوفتاده ز پایی نمیرسد
هر کس هر آنچه خواست توانست کرد و زیست
یک دادرس به چون و چرایی نمیرسد
مفتوح گشته در همه جا باب ارتشاء
وز رشوه عهد کس به وفایی نمیرسد
آن کس که برد مال یتیمان بینوا
قارون اگر شود به نوایی نمیرسد
شد بر سپهر ضجهی عالم رسای ما
بر داوری صدای رسایی نمیرسد
با سیر هفتخوانی رستم ،به انتها
کار کسی ز کارگشایی نمیرسد
در وادی ضاللت و بیچارگی و فقر
درماندهایم و راهنمایی نمیرسد
در حیرتم که از چه بر این قوم سنگدل
از بهر انتقام بالیی نمیرسد
آری بال به اهل وال میرسد نه غیر
بر آنکه نیست اهل والیی نمیرسد
* جمالالدین جمالی ،متخلص به جمال
( 1310هـ  1365شمسی) نقل از «انجمنهای
ادبی شیراز» از اواخر قرن دهم تا به امروز،
تألیف شادروان حسن امداد.

ثبتی و دادگستری

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311027000549مورخ  94/4/22هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سروستان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی ســجادعلی حسینزاده سروستانی فرزند
فضلاله به شماره شناســنامه  1334صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  180/86مترمربع به پــاک  6305فرعی از
 39اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  885فرعی از  39اصلی واقع
در قطعه یک بخش  9فارس شهرســتان سروستان خریداری شده با
قولنامه عادی از مالک رســمی زیبا مولودی محرز گردیده است لذا
بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله  15روز آگهی
میشــود و در صورتی که اشخاص نســبت 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
رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/12 :
 /72م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سروستان
احمدرضا جعفرپور فسایی
آگهی احضار متهم
نظر بــه اینکه حمید عیوضی فرزند احمد به اتهام ســرقت شــبانه
پوشاک از طرف این دادسرا تحت تعقیب است و ابالغ اوراق احضاریه
به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت او میسور نگردیده بدینوسیله
در اجرای ماده  115قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا در تاریخ  94/7/27ساعت
 10صبح در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان به
منظور پاســخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد پس از انقضاء
یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی به موجــب مواد  217و  218قانون
مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/598م الف
شعبه اول بازپرسی دادسرای عموم و انقالب شهرستان فسا
آگهی قرار رسیدگی غیابی
قرار رسیدگی غیابی به اتهام مســعود درویشپور دایر بر مشارکت
در آدمربایی و ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شــکایت علیرضا
پناهی صادر شده و وقت رسیدگی در تاریخ  94/9/14ساعت  10صبح
میباشــد در صورت عدم حضور غیاب ًا رسیدگی و رأی صادر خواهد
شد.
 /16918م الف
دادرس شعبه  4دادگاه کیفری یک استان فارس مستقر در
شهرستان داراب
سید محسن موسوی

آگهی مزایده مرحله دوم
دایــره اجرای احــکام حقوقــی شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی
دادگستری داراب در نظر دارد به موجب پروندههای اجرایی کالسه
 940164و  940163یکباب منزل مســکونی مفروز به مســاحت عرصه
 903مترمربع و اعیان طبقه همکــف  145/20مترمربع و اتاق انباری 20
مترمربع و اتاق با درب تجاری  15/70مترمربع با قدمت بیست سال
ساخت به شماره پالک  1696/6واقع در داراب بلوار امام خمینی (ره)
خیابان شهید باهنر کوچه مجاور کانال نبش کوچه شهید صالحی متعلق
به ورثه مرحوم حاج حاصل ارشــک که در اجاره نمیباشــد و همسر
مرحوم در آن سکونت دارد را با قیمت پایه  3502410000ریال برای بار
دوم به مزایده گذارد لذا مراتب آگهی تا هر کس مایل به شرکت در
مزایده باشد در تاریخ  94/8/12رأس ساعت  10صبح در محل اجرای
احکام دادگستری داراب حضور یابد.
شرایط مزایده
-1مزایده در حضور نماینده محترم دادســتان از قیمت کارشناسی
شروع و شخص یا اشخاصی برنده مزایده اعالم میشوند که باالترین
قیمت را پیشنهاد نمایند.
-2هر کس مایل به خرید باشــد میتواند ظرف پنج روز قبل از تاریخ
مزایده جهت اطالعات بیشتر به اجرای احکام حقوقی مراجعه نماید.
-3ده درصد قیمت آن از شخص برنده نقدا ً دریافت میگردد مابقی
پس از  20روز از تاریخ مزایده بایست پرداخت گردد در صورتی که
برنده مزایده از پرداخت قیمت یا برداشتن مورد مزایده خودداری
نماید مبلغ مذکور (ده درصد) پس از کسر هزینههای اجرایی به نفع
دولت ضبط خواهد شد.
 /427م الف
رئیس شعبه دوم اجرای احکام حقوقی داراب
مهدی پیرسالمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311010002371مورخ  94/6/29هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی داراب تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی آقای محســن ظهرابی فرزند اصالن به شــماره شناسنامه
 3032به شــماره ملی  1817341057صادره از آبادان در ششدانگ
یکباب گاراژ به مساحت  1051مترمربع پالک  37فرعی از  2135اصلی
مفروز و مجزا شــده از پالک  2135اصلی قطعه  2واقع در بخش 12
فارس داراب خریداری از مالک اولیه باواسطه از آقای مهدی خضرایی
محرز گردید حقوق ارتفاقی ندارد .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند
میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود
را به اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض دادخواســت 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 اول94/7/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/27 :
 /402م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک داراب
احمد انتظار

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  139460311017000413مورخ  94/6/15هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرامه تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی شــهناز برومند فرزند ناصر به شماره شناسنامه  819صادره از
مرودشت در ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 126417
مترمربع تحت پالک  43فرعی از  121اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 121باقیمانده قطعه یک بخش  5فارس واقع در خرامه روستای نورآباد
خریداری به موجب ســند قطعی  15461مــورخ  88/3/27دفترخانه
 186مرودشت و از ســهماالرث عبدالحسین حسامی از مرحوم اسدقلی
حسامی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت
به صدور ســند 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،
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 شــد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه
متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/27 :
 /16794م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرامه
شاپور زارع شیبانی
آگهی تغییرات شرکت فوم بتون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  1290و
شناسه ملی 10530138349
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ
 94/6/2تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
-1اعضای هیات مدیره عبارتند از احمد فتحی کازرونی به شــماره ملی
 2391633904مجتبی فتحی کازرونی به شــماره ملــی 2370342307
محسن فتحی کازرونی به شماره ملی  2297832702زهره صحراییزاده
به شــماره ملــی  2371852279حمیدرضــا مؤذنی به شــماره ملی
 2372014927محمدرضا حبیبزاده به شماره ملی  2296139892برای
مدت دو سال انتخاب شدند.
-2سید حسین چهرهور به شماره ملی  2296578853به سمت بازرس
اصلی و محمدجعفر افکار به شماره ملی  2370321547به سمت بازرس
علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
-3روزنامه کثیراالنتشــار عصر مردم جهت نشــر آگهیهای شــرکت
انتخاب شد.
-4ترازنامه و حســاب سود و زیان شــرکت منتهی به سال  1393مورد
تصویب قرار گرفت.
با ثبت این مســتند تصمیمــات انتخاب بــازرس ،انتخــاب روزنامه
کثیراالنتشــار ،انتخاب مدیران ،تصویب ترازنامــه و صورتهای مالی
انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی
مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
 /16872م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز

