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در موضوع ادعا� وزارت ماليه بنمايندگي اداره ماليه فارس بر آقايان حاج امير هرمي و احمد احمد محمود� و محمدشريف بلغاني .۱

الغران مطالبه بازخريد که پس از  –احمد محمود�  –بلغان  –چغان  –خالصگي قراء هرم ......... و محمد چغاني و عبدالعزيز الغراني 

اقدامات مقدماتي طبق قانون خالصه جات انتقالي قضيه ارجاع بحکومت حکم گرديده وآقايان ذيل را بحکميت انتخاب پس از يک 

الفضل لساني حکم مشترک و آقا� محمدحسين قريب مفتش و آقا� ابو: جلسه رسيدگي در تاريخ ليله چهارم اسفند هويت حکما

رئيس دايره بقايا حکم اختصاصي دولت آقا� صدر قدر قدر حکم اختصاصي مالکين مرکب از اشخاص فوق با حضور آقا� خسرو� 

و ماليه و مراجعه به دفتر رقيه  تنظيميه در اداره هتوضيحات مقر� اليه و مراجعه به دوسيه ها� مربوطنماينده اداره ماليه تشکيل با استماع 

تقديمي مشاراليهم به دوسيه عمل و مشاوره بالفاصله بشرح آتي اظهار و مدارک از طرف متصرفين و اسناد مالحظه اليحه ارسالي 

و محمد اهي است نظر باينکه يگانه دليل و مستند اداره فارس بر خالصه انتقالي بودن قراء مزبوره دفتر رقيه ناصرالدين ش. عقيده مينمايد

که در دفتر مرقوم قراءمزبوره باسم خالصه قيد شده درصورتيکه در ستون شرح رقيه  ستخرج از دفتر نادر شاهي ميباشدشاهي است م

سررشته داران فارس نوشته ميشود بخالصه معمول دفتر مزبوره صريحا اشعار ميدارد که در دفاتر قديم مالحظه نشده و از قرار قلمداد 

 ۲۱-۵۵۹۱۹به اربابي منظور ميشود با مراجعه بمراسله نمره  ۵۵۹۱۹نمره  ۵است و در ستون مالحظات نوشته شده مطابق بند الف از ماده 

 معلوم ميشود که وزارت ماليهمورد استناد  ۵مراسله مرقومه و ماده  ۵ممضي بامضاء وزير ماليه وقت و بند الف از ماده  ۱۳۰۸-۱۲و 

در دفتر رقيات دولتي ثبت شده باشد و  ۵خالصه هائيکه تحت عناوين چهارگانه ذيل ماده مجاليه ايالتي فارس دستور داده است که 

ربابي است و ماليات آنها تابع مقررات قانون ماليات امالک اننموده باشند ملک اربابي شناخته شود آنها تصديقبانتقالي بودن  متصرفين

که از عناوين چهارگانه است صريحا اشعار دارد که در دفاتر خالصه نمود ميرزا احمد مستوفي يا مستوفي ديگر  ۵و در بند الف ماده 

شده معلوم ميگردد که قراء مزبوره نيز در دفاتر قديم  ح رقيه نسبت به قراء مزبوره نوشتهو از شرحيکه در ستون شر قلمداد کرده است

مراسله فوق الذکر قراء مزبوره را  ۵نيز به استناد بند الف از ماده و اداره ماليه و از قرار قلمداد سررشته داران فارس نوشته شده نبوده 

راينکه حاکي ب ۱۲۷۷قباله ايست مورخه شوال . ۱: اربابي تشخيص داده و نظر باوراق و مدارک تقديميه از طرف متصرفين بشرح ذيل

قباله . ۲از اطواء و اراضي و نخيالت و فسيالت و اشجار واقعات در الغران  هم از جمله چهارسهممحمدباقر يکسنذر کرده است 

فروخته است محمد ولد آخوند مال عبداهللا با مير محمدرضي نصف يکباب خانه با ضمائم واقعه در حاکي براينکه  ۱۲۷۹مورخه صفر 
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حاکي براينکه پاسالر عبدال و پاسالر ابراهيم احمدمحمود� فروخته اند  ۱۳۰۰ورخه صفر مقباله  .۳محله مزارعان هرم بمبلغ پنجتومان 

به پاسالر عبدالکريم چند اصله نخيالت باراضي واقعات در احمدمحمود� بضميمه کليه توابع و لواحق و ممر از آب شور و شيرين 

فروخته است حاکي بر اينکه  ۱۲۸۳قباله مورخه . ۴شده است ...... قباله مزبوره اخبار اراضي و نخيالت ......... بمبلغ بيست دو تومان

شتويه و صيفيه بمبلغ دوهزار دينار واراضي  متعلقات فاطمه بخواجه محمدکاظم برادر خود مقدار� از طويه جمال واقعه در بلغان با

بر حاجي محمدشريفا� چغاني مقدار� از نخيالت حاکي بر اينکه نذر نموده است قائد جعفر  ۱۲۹۰قباله مورخه ربيع االول . ۵. تبريز�

حاکي بر اينکه ميرشکار محمدشريف نذر نموده است در حق خواجه  ۱۲۹۳قباله مورخه . ۶و اراضي و طويه واقعات در چغان 

بمبلغ  نيعيواقعات در بساتين بلغان و شجره بانضمام حصه ورسد از طويه قاضي  نخيالتاصله  )نيم(و محمدحسين بلغاني سي و چهار

حاکي بر اينکه حاج عبدالرحيم و غيره نذر کرده اند بحاج شرفا نصف کل از  ۱۲۹۱قباله مورخه رجب . ۷. شش تومان و نه هزار

حاکي بر  ۱۲۸۹قباله مورخه . ۸. نخيالت واقعات در قريه الغران با اراضي و توابع و ممر از مياه آب شور و شيرين بمبلغ يکصد تومان

قباله مورخه محرم و صفر . ۹است علي اکبر چغاني بر داود چند اصله نخيالت با اراضي و توابع پنجتومان و پنجقران  اينکه نذر کرده

با مزروعي و .... و..يک سهم از ده سهم از تمام طويه از اراضي  بحاج محمدباقر..... حاکي بر اينکه فروخته است اميرمحمد ۱۲۸۲

حاکي  ۱۲۹۹قباله مورخه . ۱۰ل ريال و در ظهر آن قباله حاجي محمد باقر انتقال بديگر� داده و اشجار و غيره بمبلغ چه غيرمزروعي

براينکه نذر کرده است حور� نساءآنچه را که از بابت مهريه خودش از فسيالت و طويه شيرين و اراضي بمشار اليها منتقل شده از 

قباله مورخه .۱۱ پانصد تومان يل و بياض و اشجار بمبلغ يکهزارن النخبساتين قريه هرم از ممر مياه عذب و اراضي تحت النخيل و بي

حاکي بر اينکه نذر کرده است پاسالر محمد در حق خواجه محمدحسين بلغاني حصه و رسد خودش از طويه و اراضي بمبلغ  ۱۲۹۹

احمدمحمود� يم ولدان پاسالر ابراهيم حاکي بر اينکه فروخته اند پاسالر ميرصادق و ابراه ۱۳۰۰مورخه رجب قباله . ۱۲هزار دينار 

بپاسالر محمدصادق ولد حاجي محمدعلي احمدمحمود� چندين اصله نخيالت با اراضي و توابع و حق الشرب از آب شور و شيرين 

حاکي براينکه فروخته پاسالر عبدالرشيد به محمدصادق و  ۱۳۰۰قباله مورخه ذيقعده .۱۳. واقعات در احمدمحمود� بمبلغ سيزده تومان

و ساير توابع واقعه در احمدمحمود� بمبلغ بيست چهار تومان  و شتويه وراث حاجي ميرزا ابوالقاسم و غيره طويه نو و اراضي صيفيه

ارائه داده اند که اسناد مرقوم را  لوفقره سند ديگر که در اليحه متصرفين شرح داده شده و اص ۲۲که کليه اسناد مشروح در فوق و (



 

 ٣ زا ٣ فحهص

 

قمر� قراء مزبوره اعم از نخيالت و اراضي  ۱۳۰۰تا تاريخ  ۱۲۷۷شرح هريک موجب تطويل ميگردد بخوبي حاکي ازآنستکه از تاريخ 

ين مالکين امالک مزبوره و اياد� متلقي عنهم متصرف و خانه ها� مسکوني که مورد دعو� خالصگي شده در تصرف ممتد و طوالني

رقبات مزبوره بر خالصه بودن قراء مزبوره در  مالکين فعلي� از ه است و نظر باينکه هيچگونه اقراربودقمر� ومابعدها  ۱۳۰۰قبل از 

قانون ۱۱از ماده  ۲دوسيه ها� مربوطه  ديده نشد لهذا دعو� خالصگي بر قراء مرقومه و مطالبه بازخريد از متصرفين آن طبق تبصره 

  .و قراء مزبور اربابي تشخيص داده ميشودبيمورد دانسته  ۱۳۱۴اسفند  ۱۸لي مصوب خالصه جات انتقا

      حکم مشترک       حکم اختصاصي دولت      حکم اختصاصي متصرفين

که سواد مطابق اصل ميباشد و حکم ايالتي فارس نزد فوقرا تصديق مينمايم  صحه مندرجات ا� بلغان)کدخدا( اينجانب محمدشريف

   محمدشريف.    متعهدم که هرموقع الزم باشد حاضر نمايمبنده ميباشد و 


