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چمدان چوبی

مجموعه داستان -نوشتهی محمدرضا فقیهاالسالم -چاپ اول  1394-ناشر :انتشارات داستانسرا
معرفی از :ابوالقاسم فقیری
از محمدرضا فقیهاالسالم پیش از این « ُروات» را
خوانده بودم که زندگی خودنوشت نویسنده بود .اکنون
از این نویســنده «چمدان چوبــی» را پیش رو دارم.
گامهای رو به جلو نویســنده در کتاب آشــکار است
و این یعنی پیشرفت در نویســندگی .امید که شاهد
موفقیتهای بیشــتر او باشــیم .این مجموعه دنباله
«روات» اســت و همان راوی اینجا هم حضور دارد.
داستانها بیشتر به صورت سوم شخص نگاشته شده
اســت .راوی را هم مشــاهده میکنیم که به حرکت
رو به جلو داستانها کمک میکند.
نکاتی چند درباره مجموعه داستان چمدان چوبی:
 1در پیشانی کتاب این چند سطر را میخوانیم:نامش را هر چه میخواهید بگذارید :قصه ،داستان،
نقل ،روایت و یا به قول فرنگیها :نوول ،رمانس و ...
هر چه هست همین است که هست .از همان اول
کار میتوانید رهایش کنیــد و عطایش را به لقایش
ببخشید ،مگر نه از قدیم گفتهاند« :مال بد بیخ ریش
صاحبش!»
این مضمــون را جایی دیــدهام .نویســنده دارد
میگوید :آش کشــک خالته ،بخــوری پاته ،نخوری
پاته! داستان من همین است که هست.
با خود گفتم این مطلب آشــنا را کجا خواندهام-.
دیرزمانی نگذشته بود که شناختمش -او هم فارسی
اســت بچه دشتستان و شــیراز .یک بار ایشان را در
منزل استاد پرویز خائفی دیدم ،ماجرایش را نوشتهام.
اهالی قلم باید نوشتههای تأثیرگذار او را خوانده باشند
و اگر نخوانده باشــند توصیه میکنم نوشتههای او را
بخوانند .نویسنده کتابهای( :شــلوارهای وصلهدار،
لولی سرمســت) را که میشناســید زندهیاد «رسول
پرویزی» را میگویم.
 2در صفحه  160کتاب یک ُســرو «واسونک»دیدم که در نهایت زیبایی اســت .هنوز هم امیدوارم
روزی محمدرضــا فقیهاالســام بــه فرهنگ مردم
دشتســتان بپردازد و آنها را از مــرگ حتمی نجات
بخشد.
ُککی جونی ُککی جونی ،چی ندارم الیقت
جونُمه دسمال ببندم بف ِر ُسم تو ُدووتت
KOKEY JUNI KOKEY JUNI
CHI NADAROM LAYEGHET
JUNOME
DASMAL
BEBANDOM BEFRESOM TU
DOVATET
کاکوی جونیم ،کاکــوی جونیم هدیهای که الیق
تو باشد ندارم
جانم را در دستمال میپیچم ،در عروسی پیشکشت
میکنم.
 3چمــدان نمیتوانــد چوبی باشــد ،صندوق وصندوقچه است که چوبی است.

 4فضای خاص و بکری که نویســنده در اختیاردارد این فرصت را به او میدهد که حاال ،حاال درباره
مردم آن ناحیه از ایران عزیز بنویسد.
در مجموعــه داســتان «چمــدان چوبــی» این
داستانها را میخوانیم:
دو قطره اشــک ،از درون قــاب عکس ،رمز و راز
شــعلهها ،فائزه ،کپر خارکیها ،لبخندی تلخ بر لبان
هاجر ،چمدان چوبی
که من چمدان چوبی را بیشتر میپسندم.
چمدان جوبی قصه عشق است که از هر زبان که
میشــنوید نامکرر اســت .هیچ زمان از عشق خسته
نشــده و نمیشــویم .چمدان چوبی این چنین شروع
میشود:
جیغ بلند خاتون سکوت وهمانگیز باغ را میشکند.
فضای نخلستان گرم و تبآلود است .باغبانها دست
از کار میکشند و به سمت صدا میروند .قبل از همه
خداداد میرسد و با پَر بیلش جان را از ماری که نامش

« ُکل جعفری» اســت میگیرد .خاتون از درد به خود
میپیچد .پشت پاهای خاتون ورم کرده است .خداداد
تحمل شــنیدن این نالهها را نــدارد .به فکر اقدامی
میافتد که مردم آن نواحــی در چنین مواقعی انجام
میدهند.
با نوک داس جای مارگزیدگی را از هم میشکافد.
بــا تکهای پارچ مچ پــای خاتــون را میبندد .خون
غلیظی از زخم بیرون میزنــد .زخم ر ا با تمام توان
میمکد .خون شــورمزهای در دهانش جمع میشود.
آن را از دهانــش بیرون میریزد و لب و دهانش را با
آستین پیراهن پاک میکند.
و بدین ترتیب نهال عشــقی در آن روســتای داغ
کاشته میشــود .خداداد و پدر پیرش «کل شعبون»
غریــب این دیارند و اهالــی بدانها به عنوان غربتی
نگاه میکنند .کارشان کارگری در نخلستانهاست.
پدر خاتون تنها دکاندار آبادی اســت .توانایی مالی
فراوانــی دارد و نزد اهالی از اعتباری خاص برخوردار

سال بیست و دوم
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است.
ولی عشق که از راه میرسد همه را به یک چشم
میبیند .شــیرینی و ماندگاری عشــق هم به خاطر
همین است.
دامنه عشق این دو هم روز به روز گسترده میشود
تا جایــی که بیشــتر اهالی از عشــق آنان صحبت
میکنند.
فرازی از داستان را با هم مرور میکنیم:
خداداد هر بــار کنار خاتون قرار گرفته ،نگاهش را
نتوانسته تحمل کند.
تیر نگاه که چله کمان رها شــود ،ســیاه و سفید
نمیشناســد ،دارا و نــدار نمیکنــد .اصل و نســب
نمیدانــد یک راســت میخورد به هــدف ،بیهیچ
مالحظهای...
عشق چه زود به سراغ خداداد میآید! در خانهاش
را میزند .تیــر نگاه خاتون در همــان اول به دلش
مینشــیند .و قصه عشق و عاشقی آنها در نشستها
دهان به دهان شده نقل مجالس میگردد.
پدر خداداد به این نقلها توجهی نمیکند .او بر این
باور است که خداداد جوان عاقلی است .بیصالحدید
من کاری نمیکند ولی خداداد در دنیای دیگری است
فارغ از دلنگرانیهای پیرمرد...
زمان اســت که بر آنها میگذرد .از قضای روزگار
برای خاتون خواســتگاری میآید .داماد بیست سالی
بزرگتر از عروس اســت .زنمردهایست که میخواهد
زن دوم بگیرد.
این خبری نیســت کــه خداداد بتوانــد تحملش
کند .روز عقد به ســراغ آنها مــیرود و تیغه چاقوی
ضامندارش را در سینه برادر خاتون فرو میکند .چرا
برادر خاتون؟ شــاید به خاطر اینکه او را مانع اصلی،
پیش رویش میبیند.
خداداد ماندن در روستا را صالح نمیبیند .از روستا
بیرون میزند .از آن طرف برادر خاتون را به موقع به
بهداری برده و از این حادثه جان سالم به در میبرد.
ســرگردانی خداداد ادامه نمییابد تصمیم میگیرد
خودش را به ژاندارمــری معرفی کند .در حالی که با
خود میاندیشد :باالتر از سیاهی که رنگی نیست!
برای معرفی به ژاندارمری مراجعه میکند.
جناب ســروان فرمانده پاسگاه به او میگوید :پسر
جان برو اینجا نایســت .هر وقت ازت شکایت کردند
بیا تا تکلیفت را روشن کنیم.
پایان داســتان با مرگ خــداداد و پدرش به انجام
میرســد .خانواده خاتون برادرها و نامزد تازه خاتون
عامل این کشــتارند و این داســتان ایــن چنین به
پایان میرســد :پیرمرد را که توی برانکارد میگذارد،
چشــمانش مات و ثابت به نقطــهای خیره میماند.
نمیدانم به چی و به کجا؟
به خداداد یا در نیمه باز اتاق؟
شــاید هم نگران چمدان چوبی است و یادگارهای
منیژه که خُ رد ،خُ رد دارند میپوسند و از بین میروند.
چمــدان چوبی قصــهای خواندنی اســت ،یقین
خوانندگانی که به گویش مردم دشتستان آشنا باشند،
لذت بیشتری از این داستان میبرند.
چمدان چوبی را نشــر جوان داستانسرا درآورده،
برای نویسنده و ناشر آرزوی موفقیت داریم.

با خودم در راه
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شــهر در مه نشسته بود .مرد ،جســد را روی دســتش حمل میکرد و زن با چشمهای
پف کرده و گریان ،پشــت سرش میآمد .زن ،جوان بود .سی ساله به نظر میرسد .غمی که
تمام صورتش را در خود گرفته بود ،حالت احترامآمیزی به او داده بود .زن ،سراپا سیاه پوشیده
بود .مرد ،بیش از آنکه متأثر باشــد ،بیشــتر به وظیفهاش -که حمل جسد بود -میاندیشید.
آن دو شباهتی به هم نداشتند و برای اهالی محله غریب بودند .کنار خیابان را گرفته بودند و
میرفتند .عجیب آنکه ،کمتر کســی به آنها توجه داشت؛ گویی آنها نبودند که جنازه عزیزی
را با خود به گورستان میبردند.
جسد ،کودک دو -سه ساله را مینمود که در حوله سفیدی پیچیده شده بود.
آنها ،آرام میرفتند .قدمهایشــان با هم جور بود .مرد ،پالتو سیاه بلندی پوشیده بود که تا
پشــت پایش میرسید .دلم سوخت .مرد نمیتوانست جنازه را تا گورستان ،روی دستهایش
حمل کند .مردم ،بیتفاوت ،از دو طرف ،در آمد و شد بودند .تند کردم تا به مرد رسیدم .زن،
حتی برنگشت تا ببیند کیست .کام ً
ال در خودش بود.
جلو مرد که ســبز شدم ،مثل اینکه دنیا را بهش داده باشند .حاال جسد روی دستهایم بود.
جسد نسبت به جثهاش ،سنگین بود .مرد بدون اینکه حرفی بزند .همراهم به راه افتاد.
در این قسمت خیابان ،مه زیاد شده بود .خیابان داشت تمام میشد که پیچیدیم به طرف
راست.
به زن گفتم :فکرش را نکنید .جای سوخته ،سبز است.
نه زن و نه مرد ،هیچ کدام حرفی نزدند .تنها زن را دیدم که با نگاه مهربانش ،برگشت و
مرا نگاه کرد .در چشمهایش ،غم بود.
شــهر را که دور زدیم ،به کوچهباغهایی رسیدیم .در این قسمت ،مه کمتر و کمتر میشد.
درختها از دو طرف به داخل کوچه سرک میکشیدند .بوی علفهای تازهرس بهاری ،همراه
با بوی شکوفههای بادام ،توی کوچهباغها پیچیده بود.
دســتهایم ،خسته شــده بودند .زن و مرد ،بیخبر از من میرفتند .هر چی میرفتیم ،به
جایی نمیرســیدیم .کوچهها پشت سر هم کش میآمدند و دراز میشدند .ولی تفاوتی با هم
نداشتند .همه جا درختان بودند که از دو طرف ،روی دیوار افتاده بودند.
احساس کوفتگی عجیبی در تمام بدنم میکردم .داشتم پشیمان میشدم« .بیانصافها!»
این کلمه را خطاب به آن زن و مرد گفتم .ولی ابداً عکسالعملی نشــان ندادند ،شاید من
به «بیانصافها » فقط فکر کرده بودم! قدمهایم را آرام کردم تا ببینم چه میکنند .آنها هم
از ســرعت قدمهایشان کاســتند .تند کردم .آنها هم تند کردند .باز هم مدتها رفتیم و آنها
فارغ از من بودند.
برای اینکه حرفی زده باشم ،به مرد گفتم :پسر بود یا دختر؟
به جای او ،زن خیلی آرام ،مثل اینکه از ته چاه صحبت میکند ،گفت :زمانی ،پسر بود!
پرسیدم :چند سالش بود؟
این بار مرد بود که جوابم را داد :چهل سالی داشت.
جوابهایشــان هم مثل حرکاتشان ،اســرارآمیز بود .باز هم سکوت کردند .هوا گرم شده
بود .کالفه شده بودم.
حاال آنها پنجاه متر مرا جا گذاشــته بودند .تالشــم بیهوده بود .با جسدی که روی دست
داشتم ،نمیتوانستم به آنها برسم .سنگینی جسد ،هر لحظه بیشتر میشد.
میرفتیم ،که در باغی پیدا شــد .زن جلو دوید و در باغ ،خود به خود باز شــد .هر دو وارد
باغ شدند .تنها برای یک آن ،توانستم درون باغ را ببینم و در بسته شد .لحظاتی بعد ،در باغ،
در متن خاکی دیوار گم شد.
دیوارها از دو طرف باال رفتند؛ به طوری که از آســمان ،بیش از باریکهای نمیدیدم .من
مانده بودم و جســد که روی دســتهایم بود .کوچه ،از دو طرف تا بینهایت جلو میرفت.
بیاختیار روی پاهایم چین شــدم .جسد را روی زمین گذاشتم .تمام بدنم درد میکرد .مدتی
با خودم بودم .جسد را فراموش کرده بودم .نگاهم متوجه روشنی آسمان بود .ناگهان به فکر
افتادم که صورت جسد را ببینم .حوله را از اطراف جسد باز کردم و خودم را دیدم؛ کودکی که
پیر شده بود ...انبوه موهایش ،به سفیدی میزد .چشمهایش باز بود.
دستم را جلو بردم تا چشمهایش را ببندم ولی فایدهای نداشت .چشمهایش بسته نمیشد.
به مرگ فکر کردم؛ به خاک شدن ،سبز شدن ،گل شدن ،پرپر شدن...
نگاهم در چشــمهایش بود ،که به خود آمدم .خواستم از آنجا فرار کنم ،تمام نیرویم را در
قدمهایم ریختم .میرفتم ،که باز سنگینی جسد را روی دستهایم حس کردم.

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 شماره  139560311008002735هیأت مورخ  95/10/14موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی بهرام شیرزادگان جهرمی فرزند حاجی بابا به شماره
شناســنامه  305صادره از جهرم در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت
 34/70مترمربع پالک  955فرعی از  4086اصلی مفروز و مجزی شــده
از پــاک  10فرعی از  4086اصلی واقع در بخــش  11فارس خریداری از
مالکین رســمی لیال و عبدالحمید ابوطالبی محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله  15روز در روزنامه
عصر مردم آگهی میشود 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 سند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول95/11/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/11/27 :
/1030م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان

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  139560311008002750هیأت مــورخ 95/10/14
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی فاطمه رحمانیان کوشککی فرزند قاسم به
شماره شناســنامه  1469صادره از جهرم در ششدانگ یکباب مغازه
به مســاحت  34/05مترمربع پالک  954فرعی از  4086اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  10فرعی از  4086اصلی واقع در بخش  11فارس
خریداری از مالک رســمی عبدالحمید ابوطالبی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز در
روزنامه عصر مردم 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 رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول95/11/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/11/27 :
/1029م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان

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  139560311008002731هیأت مــورخ 95/10/14
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی مجتبی شیرزادگان جهرمی فرزند حاجی بابا
به شماره شناسنامه  2432صادره از جهرم در ششدانگ یکباب مغازه
به مساحت  35/45مترمربع پالک  957فرعی از  4086اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  10فرعی از  4086اصلی واقع در بخش  11فارس
خریداری از مالکین رســمی لیال و عبدالحمید ابوطالبی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
در روزنامه عصر مردم آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه 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 اول95/11/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/11/27 :
/1028م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان

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  139560311008002840هیأت مورخ  95/10/29موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی مژگان مرادی فرزند محمد به شماره شناسنامه 2460202407
صادره از جهرم در ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 429/85
مترمربع پالک  35فرعی از  8642اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 5
فرعی از  8643اصلی واقع در بخش  11فارس خریداری از مالک رسمی
غالمعباس مصلینژاد محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتــب در دو نوبت به فاصلــه  15روز در روزنامه عصر مردم 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 تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول95/11/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/11/27 :
/1034م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان

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  139560311008002770هیأت مــورخ 95/10/14
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی قدرتاله رمضانی فرزند خلیل به شماره
شناســنامه  393صادره از قطبآباد در ششــدانگ یکباب خانه به
مســاحت  166/85مترمربع پالک  2649فرعی از  4088اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  138فرعــی از  4088اصلی واقع در بخش 11
فارس خریداری از مالک رسمی عطیه حکیمزاده محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز در
روزنامه عصر مردم 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 رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول95/11/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/11/27 :
/1036م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان

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  139560311035011907هیــأت اول /دوم موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه سه تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی امامقلی عباســی فرزند محمد به شماره
شناسنامه  169صادره از شــیراز در ششدانگ عرصه و اعیان یکباب
خانه به مساحت  149/07مترمربع به پالک فرعی  12/33671مفروز
و مجزی شــده از پالک  12بخش  3شــیراز واقع در بزین خریداری
از مالک رســمی حسن اسماعیلی 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 باشــند 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول95/11/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/11/27 :
/24963م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه سه شیراز
سیروس لطفی ابیوردی

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  139560311008002758هیأت مورخ  95/11/14موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی غالمحســین فاخر فرزند هدایتاهلل به شماره شناسنامه 364
صادره از جهرم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  455/46مترمربع
پالک  953فرعی از  4086اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  12فرعی
از  4086اصلی واقع در بخش  11فارس خریداری از مالک رســمی محمد
ترابی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطــاع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز در روزنامه عصر مردم آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول95/11/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/11/27 :
/1021م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان
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  139560311008002766هیأت مورخ  95/10/14موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی محمداســمعیل پژوهش جهرمی فرزند محمدحسن به شماره
شناســنامه  504صادره از جهرم در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت
 34/38مترمربع پالک  956فرعی از  4086اصلی مفروز و مجزی شــده
از پالک  10فرعــی از  4086اصلی واقع در بخــش  11فارس خریداری از
مالکین رســمی لیال و عبدالحمید ابوطالبی محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله  15روز در روزنامه
عصر مردم آگهی میشود 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 اول95/11/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/11/27 :
/1031م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان

