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خاطره خرمالو                   

هوا کم کم سرد می شد، باد پاییز یواش یواش 
شروع به وزیدن می کرد. سال آخر دبیرستان 
تقویتی  کالس  برای مان  تعطیل  روز  و  بودم 
گذاشته بودند. صبح که می رفتم مدرسه مادرم 
گفت: موقع برگشتن چند تا نون لواش بگیر. 
به  شدم  اتوبوس  سوار  شد  تمام  که  کالس 
است،  شلوغ  خیلی  دیدم  رسیدم  که  نانوایی 
در  ساعت  یک  از  بیشتر  باید  و  بودم  خسته 
صف نانوایی می ایستادم. همین طور که خسته 
از پشت سر صدایم کرد:  بودم یکی  ایستاده 
سارا! برگشتم دیدم همکالسی سال قبلم هست. 
نون  باید  گفتم:  احوالپرسی  و  سالم  از  بعد 
ما  خونه  گفت:  دوستم  که  خونه  ببرم  بگیرم 
نیم ساعتی پیشم بشین  بیا بریم  کنار نونواییه، 
میگم  نونوا  آقا  محمد  به  بعد  بخور  چایی  یه 
نونم برات بذاره. من هم از خدا خواسته گفتم: 

باشه.
شدیم  حیاط  وارد  نبود،  خانه  کسی  ظاهرًا 
یک درخت خرمالو بزرگ در حیاط بود که 
انگار  بود  قرمز  و  رسیده  خرمالوهای  از  پر 
باریک  راهرو  یک  از  نداشت.  برگ  اصاًل 
بخاری  پذیرایی  گوشه  شدیم،  پذیرایی  وارد 
کوچکی روشن بود و آن طرف تر کنار پنجره 
یک گلدان بزرگ بود که یک درخت خرمالو 
خرمالو  تا  چند  که  بود  شده  کاشته  آن  در 
رسیده و نرسیده بر شاخه داشت. راستش من 
نمی خوردم همه  بود اصاًل خرمالو  چند سالی 

میوه ای 
داشتم  دوست 

در  شاید  خرمالو  اال 
بچگی خرمالوی نرسیده چشیده 

بودم که این قدر زده شده بودم. دوستم 
با  دقیقه  چند  از  بعد  و  کرد  دم  چایی  رفت 
و  رسیده  خرمالوی  از  پر  میوه  ظرف  یک 
زدن  حرف  به  کردیم  شروع  برگشت.  قرمز 
مشترکمان  خاطره های  و  مدرسه  و  درس  از 
هم  من  کردن،  تعارف  به  کرد  شروع  بعد  و 
دوست  خرمالو  که  بگویم  کشیدم  خجالت 
ندارم. فکر کرد تعارف می کنم، یک خرمالو 
بزرگ برداشت با کارد برش زد و در بشقاب 
از خرمالو را در  به ناچار یک برش  گذاشت. 
دهانم گذاشتم و مزه کردم. خیلی خوشمزه به 
نظرم رسید و همین طور به خوردن ادامه دادم. 
سال ها  من  که  بوده  خوشمزه  این قدر  خدایا! 
اشتیاق خوردم  با  این قدر  اصاًل نمی خوردم؟! 
که دوستم یک خرمالوی دیگر هم در بشقاب 
گذاشت و این طور شد که از آن روز به بعد 

من خرمالو خور شدم.
موقع رفتن هم چند خرمالو در نایلون گذاشت 
و  گرفت  نان  برایم  آقا  محمد  از  و  ببرم  که 
و  کردم؛  خداحافظی  خوشحالی  با  هم  من 
برای  همیشه  من  و  می گذرد  سال ها  اکنون 
می کنم  تعریف  را  خاطره  این  دانش آموزان 
و می گویم که اگر غذایی را دوست ندارید 
یک بار هم که شده امتحان کنید شاید خوشتان 

آمد مثل من که حاال طرفدار خرمالو شدم.

هم نشین

پاکت چای در آشپزخانه ای زندگی  روزی روزگاری یک 
می کرد که بانوی خانه آن را در کمدی مخصوص نگهداری 
می کرد. شبی که همه در خواب بودند چای که از جای خود 
خسته شده بود بیرون زد و تمام آشپزخانه را گشت تا صدای 
قهقهه و شادی را از یکی از کمدها شنید. با خوشحالی در 
باز کرد؛ وقتی داخل شد  را  در  تاید  را زد و قوطی  کمد 
تمام شوینده ها بودند که با هم شادی می کردند. به جمع آنها 
پیوست و بعد از کلی شادی همان جا خوابش برد. صبح که 
پیدایش  شوینده ها  در کمد  کلی گشتن  از  بعد  خانه  بانوی 

کرد؛ بهت زده شد و با تأثر آن را در سطل زباله انداخت...
آسمان  در  زیبا  چهره  همان  با  شب  هر 
با  می شود.  نمایان  کوچکمان  حیاط 
آن قدر  مهربان  و  یکرو  چهره  همان 
از  بارانی  گویی  که  می درخشد  زیبا 

پر  اطرافش  می بارد.  سرم  بر  مروارید 
که  است  چشمک زن  فانوس های  از 
هرکدام به نوبت برایم چشمک می زنند. 
برای  سیاه  غول هایی  شب ها  از  بعضی 
حمله ور  درخشانش  چهره  پوشاندن 
استوار  و  قوی  آن قدر  ولی  می شوند؛ 
به شکست  وادار  را  آنها  همه  که  است 
گرد  سیب  چون  تنش  گاهی  می کند. 
به اندازه یک  و درخشان است و گاهی 
و  می شود  پدیدار  سیب  همان  از  برش 
همان قدر درخشان. ذاتش نور است؛ چه 
گرد باشد و چه هالل و کوچک شدنش 
چیزی از مهربانی وجودش کم نمی کند. 
درست مثل مادر به وقت جوانی و پیری؛ 
مادری که اندامش چه قد کشیده باشد و 
چه خمیده باز هم استوار است و به عشق 

ورزیدنش ادامه می دهد.

»علی می خواست بزرگ شود« 
یک روز علی تصمیم گرفت که بزرگ 
شود. لباس های برادر بزرگش را پوشید و 
به پدر و مادرش گفت: من دیگه بزرگ 
این جوری  آدم  گفت:  پدرش  شدم. 
لباس بزرگ پوشیدن؟!  با  بزرگ میشه؟ 
علی ناراحت شد و گفت: من بزرگ شدم 
بزرگا  آدم  کارای  تمام  بعد  به  این  از  و 

رو انجام میدم. این را گفت و به اتاقش 
رفت. فردای آن روز وقتی پدرش لباس 
پوشید که سرکار برود؛ علی گفت: بابا! 
گفت:  پدرش  سرکار.  میام  باهاتون  منم 
به  باید  و  نشدی  بزرگ  هنوز  تو  پسر! 
مدرسه بری؛ اما علی روی حرف خودش 
باشه، پس  بود و در آخر پدرش گفت: 
پاشو بریم سرکار. در راه ماشین خراب 
نگه  خیابان  گوشه  را  ماشین  پدر  شد؛ 
ماشین  برو  به علی گفت: حاال  و  داشت 
رو درست کن. علی کمی اطراف ماشین 
چرخید و برگشت به پدرش گفت: ولی 
من نمی تونم ماشین رو درست کنم یعنی 
و  زد  لبخندی  پدرش  چشه؟  نمی دونم 
کنی؟!  درستش  نمی تونی  واقعًا  گفت: 
تو که گفتی بزرگ شدم و می تونم همه 
کارای بزرگترا رو انجام بدم. پس قبول 
به جای  و  نشدی  بزرگ  هنوز  که  داری 
علی  بری؟  مدرسه  به  باید  رفتن  سرکار 
منو  لطفًا  بله  گفت:  و  داد  تکان  سری 

برسونید در مدرسه.

دنگ دنگ... چه صدای گوش خراشی؟! انگار 
که گرز رستم توی سرم بزنند؛ یعنی این صدای 
چیه؟ وقتی صبح با اشعه ماورای بنفش پدرم و 
با انگشتان قوی اش از خواب  کوبش در اتاقم 
چهل وپنج  و  شش  ساعت  دیدم  برخاستم  ناز 
دقیقه هست و باید به قبرستان کتاب ها بروم. 
ساعت هفت بود که از خانه بیرون زدم وقتی 
و  افتاد  تختخوابم  به  یادم  رسیدم  ایستگاه  به 
که  جوری  هر  شد.  جمع  چشمانم  در  خواب 
بود خود را با سیخ های ناخنم بیدار نگه داشتم 
و  رفتم  شدم،  اتوبوس  سوار  آمد.  اتوبوس  تا 
و  افتادم  جنازه  مثل  صندلی  روی  یک گوشه 

کتاب های  فرورفتم. خواب  عمیقی  به خواب 
سرم  بر  تگرگ  مثل  که  می دیدم  را  مدرسه 
می ریختند که ناگهان با فرورفتن شیئی تیز در 
کمرم از خواب پریدم. یک میخ چهار متری از 
پشتی صندلی بیرون زده بوده که آن را ندیده 
بودم. وقتی آن شمشیر کوچک را از صندلی 
یک  متوجه  شدم  بلند  و  آوردم  در  شاهانه ام 
لشکر آدم شدم که به سمتم هجوم می آوردند؛ 
مبادا  که  زدم  شیرجه  گوشه ای  به  وحشت  از 
سوراخ سوراخ  آنها  میخ دار  کفش های  زیر 
شوم. وقتی اوضاع آرام تر شد متوجه شدم که 
این همه لشکرکشی برای همان صندلی بوده که 
من روی آن نشسته بودم. خالصه که اتوبوس 
مملو از آدم بود و جای سوزن انداختن و نفس 
کشیدن نبود؛ از اتوبوس پیاده شدم و هوایی 
تازه کردم و پیاده به راهم ادامه دادم تا اینکه 
به  بود.  تعطیل  مدرسه  ولی  رسیدم  مدرسه  به 
ساعتم  شمار  تاریخ  کردم،  نگاه  ساعتم  صفحه 
سیزده بدر  به  مدارس  و  می داد  نشان  را  جمعه 
رفته بودند. ناخودآگاه خنده ام گرفت، یاد این 
وقتی  نمی رفت  مکتب  به  حسنی  افتادم  جمله 

می رفت جمعه می رفت...
تکرار  جدید  پیراهن های  با  تاریخ  ای دل غافل 

می شود.

سارا فرحی جهرمی فاطمه مرزبان

فاطمه غالمی

بنیامین بالدی نژاد

نامت را به زبان می آورم 

و میان لکنت واژه ها 

دوستت خواهم داشت...
محمدرضا عسکری 

منتظر داستان و اشعار شما هستیم
لطفًا مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.
آزاد  ارسالی،  مطالب  ویرایش  در  روزنامه  ضمنًا 
است و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.    

   

کارشناس )این شماره( سرویس ادبی - هنری: محمد رضا عسکری

toloudaily@gmail.com

منتظر داستان و اشعار شما هستیم
لطفًا مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.
آزاد  ارسالی،  مطالب  ویرایش  در  روزنامه  ضمنًا 
است و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.    

   

کارشناس )این شماره( سرویس ادبی - هنری: محمد رضا عسکری

toloudaily@gmail.com
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هیأت   1397/05/25 مورخه   139760311034001405 شماره  رأی  برابر 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه دو تصرفات مالکانه 
از  5 صادره  شناسنامه  شماره  به  بهزاد  فرزند  صیادی  بهنام  متقاضی  بالمعارض 
بمساحت  خانه  یکباب  ششدانگ   در   2451615885 ملی  شماره  به  فیروزاباد 
200 مترمربع قسمتی از پالک 2081 اصلی واقع در بخش چهار شیراز خریداری 
عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  محرز گردیده  سهم خودش  رسمی  مالک  از 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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 مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.               
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1397/08/09         16378/م الف 
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1397/08/24         28106/17121

جهانبخش اسفندياری نيا– رئيس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شيراز- ناحيه 2

آگهی حصر وراثت
شرح  به  خداخواست  مرحوم  فرزند  کشکولی  افراسیابی  سروناز  خانم 
درخواستی که به کالسه 9757 ش 4 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور 
گواهی انحصار وراثت نموده واعالم داشته که مرحوم خداخواست افراسیابی 
صادره   1311  –  2294079191 ملی  شماره  به  محمدرضا  فرزند  کشکولی 
از شیراز در تاریخ 1373/10/18 در اقامتگاه دایمی خود شهرستان کازرون 
فوت نموده و وارثین حین الفوت وی عبارتند از: 1- مرحومه گوهر بهزادی 
چراغ   -2 متوفی  زوجه  فیروزآباد   1294  –  2450991557 ملی  شماره  به 
پسر  کازرون   1335  –  5479614592 ملی  شماره  به  کشکولی  افراسیابی 
متوفی 3- سروناز افراسیابی کشکولی به شماره ملی 5479614649- 1341 
کازرون دختر متوفی 4- زرین تاج افراسیابی به شماره ملی 2549672887 
ملی  شماره  به  افراسیابی کشکولی  هاجر   -5 متوفی  دختر  سپیدان   1349 –

2549672895- 1351سپیدان دختر متوفی والغیر
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی  با   اینک 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
واال  نماید   تقدیم  و  مراجعه  شورا  این  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ 

گواهی صادر خواهد شد.         1050/ م الف          7/1408
 زمانی بخش - رييس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون  

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأی شماره 139760311034001740 مورخه 1397/06/04 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای اسمعیل شهنازی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 2495 صادره از 
بمساحت  به شماره ملی 6559507661 در ششدانگ  یکباب ساختمان  خاوران 
شیراز  چهار  بخش  در  واقع  اصلی   2083 پالک  از  قسمتی  مترمربع   201/40
منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  شهنازی  اسمعیل  رسمی  مالک  از  خریداری 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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 
مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.     
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1397/08/09           16379/م الف     

تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1397/08/24                 28104/17118
جهانبخش اسفندياری نيا– رئيس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شيراز- ناحيه 2

آگهی حصر وراثت
آقای محمدرضا قاسمی زاده فرزند محمدجواد به شرح درخواستی که به کالسه 
انحصار وراثت  ثبت گردیده درخواست صدور گواهی  این شورا  9759 ش4 
نموده و اعالم داشته که مرحومه علیا رضاییان پور فرزند محمدرضا به شماره ملی 
اقامتگاه  در   1396/6/9 تاریخ  در  کازرون  از  صادره   1328  -2370228199
دایمی خود شهرستان کازرون فوت نموده وراث حین الفوت وی عبارتند از: 1- 
محمدرضا قاسمی زاده به شماره ملی 3520733900 – 1326 دشتستان شوهر 
متوفیه 2- مجتبی قاسمی زاده به شماره ملی 2360121057 – 1369 کازرون 
پسر متوفیه 3- علی قاسمی زاده به شماره ملی 2372086871 – 1363 کازرون 
پسر متوفیه 4- حسین قاسمی زاده به شماره ملی 2371901989 – 1351 کازرون 
پسر متوفیه 5- محمدجواد قاسمی زاده به شماره ملی 2371950009 – 1357 
کازرون پسر متوفیه 6- ابوالقاسم قاسمی زاده به شماره ملی 2370416191- 
1352 کازرون پسر متوفیه 7- زهرا قاسمی زاده به شماره ملی 2370499753 

– 1360 کازرون دختر متوفیه والغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید  واال گواهی صادر 

خواهد شد.        1052/ م الف         7/1411
 زمانی بخش - رييس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هیأت   1397/05/25 مورخه   139760311034001396 شماره  رأی  برابر 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه دو تصرفات مالکانه 
شناسنامه  شماره  به  رضا  فرزند  نیک  دیر  اسفندیار  آقای  متقاضی  بالمعارض 
باب  ملی 2292555816 در ششدانگ یک  به شماره  از شیراز  285 صادره 
در  واقع  اصلی  از پالک 2071/109  قسمتی  مترمربع  مساحت 202  به  خانه 
بخش چهار شیراز  خریداری از مالک رسمی مرجان مصالیی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند 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 مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.         16374/م الف       28167/17186
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1397/08/09          

تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1397/08/24
جهانبخش اسفندياری نيا– رئيس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شيراز- ناحيه 2

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هیأت   1397/05/25 مورخه   139760311034001402 شماره  رأی  برابر 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه دو تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم منظر خشنود مهارلوئی فرزند حسین به شماره شناسنامه 
19 صادره از سروستان به شماره ملی 5149841935 در ششدانگ  اعیانی یک 
باب خانه ساخته شده در عرصه یک قطعه زمین موقوفه به مساحت 122/43 
مترمربع قسمتی از پالک 2082/122 اصلی واقع در بخش چهار شیراز که برابر 
یک فقره اجاره نامه عادی با حق احداث اعیانی به متقاضی واگذار گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
به مدت دو ماه اعتراض  انتشار اولین آگهی  از تاریخ  باشند می توانند  داشته 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
اعتراض طبق مقررات سند  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  در صورت 

مالکیت صادر خواهد شد.         16375/م الف       28117/17144
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1397/08/09          

تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1397/08/24
جهانبخش اسفندياری نيا– رئيس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شيراز- ناحيه 2

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأی شماره 139760311034001751 مورخه 1397/06/04 هیأت 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه دو تصرفات 
به  رضا  غالم  فرزند  جوانمردپور  سعید  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
شماره شناسنامه 1075 صادره از شیراز به شماره ملی 2295566371 در 
ششدانگ  یکباب کارگاه بمساحت 232 مترمربع قسمتی از پالک 2145/3 
اصلی واقع در بخش چهار شیراز خریداری از مالک رسمی ورثه مرحوم 
ابوالقاسم پایدار محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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 
انقضای  در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مرجع  به  را  خود 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت 

خواهد شد.         16376/م الف       28116/17143
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1397/08/09           

تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1397/08/24
جهانبخش اسفندياری نيا– رئيس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شيراز- ناحيه 2

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هیأت   1397/06/25 مورخه   139760311034002707 شماره  رأی  برابر 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه دو تصرفات مالکانه 
شناسنامه  شماره  به  احمد  فرزند  نژاد  جم  احمدعلی  آقای  متقاضی  بالمعارض 
10372 صادره از جم به شماره ملی 2291215280 در ششدانگ  یکباب خانه 
بخش  در  واقع  اصلی   2075/1 پالک  از  قسمتی  مترمربع   193/35 بمساحت 
از مالک رسمی قربانعلی جوکار محرز گردیده است.  چهار شیراز خریداری 
می  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
به مدت دو ماه اعتراض  انتشار اولین آگهی  از تاریخ  باشند می توانند  داشته 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
اعتراض طبق مقررات سند  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  در صورت 

مالکیت صادر خواهد شد.         16377/م الف       28115/17142
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1397/08/09           

تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1397/08/24
جهانبخش اسفندياری نيا– رئيس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شيراز- ناحيه 2

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 139760311039000163  هیات اول موضوع قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملك مهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای ایوب 
خلیلی  فرزند محمد بشماره شناسنامه 21 صادره از الرستان نسبت به  ششدانگ  
یک قطعه زمین زراعتی  به مساحت 58476 مترمربع تحت پالك 355  فرعی 
از 1527 اصلی واقع در قطعه 2 بخش 25 فارس شهرستان مهر روستای نور آباد  
خریداری از مالك رسمی وراث محمد خلیلی  فرزند غالمعباس محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكیت صادر خواهد شد.    م – الف  240             28231/17248
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/08/09      تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/08/24

خليل شاکری- رئيس ثبت اسناد وامالک مهر      

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 139660311039000348 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملك مهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالرضا 
رضایی فرزند علی بشماره شناسنامه 42 صادره از الرستان نسبت به  ششدانگ  
یک قطعه زمین زراعتی  به مساحت 10174 مترمربع تحت پالك 4 فرعی از 
مهر روستای چاهو  فارس شهرستان  قطعه 3 بخش 25  واقع در  اصلی   1922
خریداری از مالك رسمی آقای محمد طاهرزاده فرزند حسن محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكیت صادر خواهد شد.    م -  الف 491          28232/17249
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/08/09     تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/08/24

خليل شاکری- رئيس ثبت اسناد وامالک مهر       

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 139760311039000126 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملك مهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی 
شمسی  فرزند عیسی بشماره شناسنامه 4 صادره از المرد نسبت به  ششدانگ  
یک قطعه زمین زراعتی  به مساحت 68837 مترمربع تحت پالك 358 فرعی 
از 1527 اصلی واقع در قطعه 2 بخش 25 فارس شهرستان مهر روستای نور آباد  
محرز گردیده  محمد  فرزند  عیسی شمسی   آقای  رسمی  مالك  از  خریداری 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكیت صادر خواهد شد.   م  الف  239          28233/17250
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/08/09    تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/08/24

خليل شاکری- رئيس ثبت اسناد وامالک مهر       

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هیأت   1397/06/17 مورخه   139760311034002396 شماره  رأی  برابر 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه دو تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمدمهدی زارع فرزند مهدی قلی به شماره شناسنامه 
باب  به شماره ملی 2299517464 در ششدانگ یک  از شیراز  344 صادره 
خانه به مساحت 81/07 مترمربع قسمتی از پالک 2082/73 اصلی واقع در 
بخش چهار شیراز  خریداری از مالک رسمی قلی زارع محرز گردیده است. 
فاصله 15 روز آگهی می  به  نوبت  اطالع عموم مراتب در دو  منظور  به  لذا 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند 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 مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.         16373/م الف       28120/17147
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1397/08/09           

تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1397/08/24
جهانبخش اسفندياری نيا –رئيس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شيراز- ناحيه 2


