روزنه
شنبه  4مهر 1394

شــاعر ،چراغ دارد ،نه! او خود ،چراغ است و این چراغانگی گاه ،چنان نور
می گیرد که صبح را برای شــبزدگان خسته به ارمغان می آورد و این جاست
که دیگر ،با چراغ ،ســر و کار نداریم که در برابرمان خورشــیدی سر می زند
شب سوز و رسواگر ظلم و دون پروری.
می ترسم واژه ی روشنفکر را برایش برگزینم که می دانیم چه نقدها -چه
حق و چه ناحق -برای این عنوان به گویایی و نوشتاری رسیده است.
شــاید بتوان برای شــاعر -آنهم از نوع دغدغه مندش-فکر روشن یا آگاه
را برگزید.
و من ...جناب صدرا ذوالریاستین شــیرازی را در جدیدترین دفتر شعرش،
روشن روشن دیدم حتی آنگاه که از سیاهی ها گالیه مند می شود:
ِ
اشک سیل آسای شعرم ،مظه ِر غم خوا ِر َیم
ِ
گر که می بینی چنین در شع ِر خود رگباریم
آتش یک آذرخش
سو ِز فریادی اسی ِر ِ
میان سوختن ،آتش فشانی جاریم
در ِ
ناگزیری در کمن ِد کینه توزی کهنه کار
شع ِر بیدارمُ ،پر از ا ِستادن و ستواریم			
آذرخش در باران ص74
نقاب
او روشــنفکر نما نیســت ،روشــنی در او نهادینه اســت ،پس چون ِ
روشنفکری به چهره نزده ،اصالت ًا دلسوز است و آشنا با پیا ِم «آری»:
پشت بارویی به نا ِم «نه» نهان کی گشته ام؟
ِ
رهگذاری آشنا در کوچه های «آریم»:
همان
او َده دســتی زندگی را نچســبیده ،فداکارانه آرزومن ِد کامیابی حسودان نیز
روشنی شاعرَ ،س َحری شگرف را رقم می زند:
هست و اینجاست ،که
ِ
مرگ من گر می گشاید عقده ی حِق ِد حسود،
ِ
شوق ماندن عاریم.
دیرگاهی می شود از ِ
همان
روشنی از ت ََبخ ُتر و غرور به دور است او نه خود را پیامبر می داند نه راهنما
یاری
و نه اَبَر انســان ،متواضعانه خود را «خُ رد» مــی داند و دعا می کند که ِ
ناقدانش را به دنبال داشته باشد.
نغمه هایم زی ِر چشم ناقدان خوش کرده جا
دست هاشان بر قلم کوته مباد از یاریم!
همان
یورش دی زور
روشن بودن ،امید و پناهگاه بودن را هدیه می دهد اگر چه
ِ
و بازو نشان دهد:
یورش دی بوده ام
گر که چون سروی مصون از
ِ
بید آسا شع ِر خود را چون صنوبر کرده ام
همان ص21
روشــن که باشی پیر روشنان را هماره پیش چشم و دل می آوری به ویژه
که با حضرت لسان الغیب طرف باشی ،و دردهایش را درد خود دانی.
مرده ریگی هست و من هم جور آن را می کشم
خود بگو حافظ هم این را هیچ حاشا کرده است
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خدایان زر نداشت /دیوارهای
هدایت سبز /رسول عشق /شعری که عاریت ز
ِ
جهل خدایان زر شکســت /ایوان دهان گشود /تکبیر زد «بالل»  /تا بردگان
ننگ نامُ /گر ِد فلق بنشیند به مرگ شب ..../همان ص8
بزدایند ِ
روشــنان هوای هــم را دارند ،خاصــه در غروب غم انگیز خورشــیدی
روشن تبار همچون استاد زنده یاد علی سامی:
«با نگاهی بر [آذرخشی در باران] سروده :صدرا ذوالریاستین شیرازی»
کسوف زشت چیست؟
هو ِر ما را این
ِ
محمد امین فصحتی «سینا»
در سپهر اینک چرا آن مِهر نیست؟!
دوش خشماگین دهر!
اژدها بر ِ
جا ممان آلوده با تلخای زهر
مست او
خصم ما گر سیوز بد
ِ
ِ
ُطرفه چین چیره ی صد دست او
این بال بر باره ی بلعیدن است
این شتا در جامه ی ُگل چیدن است
این تبر بر سر و سروستان زده
شعله بر بنیا ِد ما مستان زده
جا ِم دل دیگر نگیرد رنگ مِی
ناله می آید برون از نای نی
چون به نای ما اجل زد آن پرند
کی اوستا خوانَد و پا زند و زند؟
ن ِی زنم کو؟ نی زن ا ِسطوره ها
تف آن کوره ها
پی ِر بشکو ِه و ِ
آن سخن پردا ِز جاوی ِد دری
آئین از زشتی بری
مر ِد پاک ِ
ُگر ِد ُجستار تبا ِر راستان
بدیل باستان....
پهلوان بی ِ
خشم سرخی زیر ُسنب باره است
کی شکیبایی به هجران چاره است...
او هم از کِلک زبانش در غزل خون می چکید
چرا که از زبان یک دلفین ســخن می گوید اما باز هم در پایان شعر ،آرزوهای
همان صفحات 113تا 115
دل ما کرده است
خود را بیان می کند:
بارشی خونین که توفان در ِ
شاع ِر روشــن ،هر چند ُم َبلّ ِغ نور است ،اما جهت و سمت و سوی چراغ ها
همان ص64
دلم می خواهد/دلفین بازیگوشــی باشــم /یا پرســتویی بی آزار /که آزر ِم
را خوب تشــخیص میدهد و در یک کالم ،چراغشــناس است ،او در شعری،
نشان سینه ام /نباشد! همان ص56
اهالی شــه ِر راز ،گاه رندانگی از جناب حافظ به «آدم» بودنِ /
روشــن که باشی آنهم از ِ
نیک روزگار خــود را موظف نمی دانند که در هر شــرایطی از خطاب به همراهان روزنامه نگارش چراغ تدبیر می افروزد و چنین راه را تابان
ارث می بّری اما باز هم مصلحتی در کار نیســت و همین بی مصلحتی نیک
روشــنان ِ
ِ
لبخندهــا و خوبی ها بگوینــد و واقعیت های ظلم مدار و تیــره گاه آنان را می سازد:
و مبارک است :
...اگر کاغذ کم آوردی /چراغ حافظه /و نه رابطه را بر فروز....
در گذار ما اگر گردون نمی گردد چه باک
وا می دارد که به تلخی روایتگر باشند البته با شگردهای شب شکنانه ی خود
همان ص69
گوش خود را زین سبب ،بی مصلحت کر کرده ایم
به ویژه آنگاه که سخن در وصف پیامبری سترگ باشد؛
ِ
اشک شــوقمان نثار جناب صدرای نازنین باد که نه ســاالرانه که پدرانه
ص101
همان
جان ُگر گرفته ی ا ِدبار این
در
هدایتی/
شــریف
شعر
زالل
ی
چشــمه
تو
ِ
اقبــال آدمی! /در این تفیــده دوزخ جانکا ِه روشــنی بخش تاریکی اســت و روشنفکری او از آن دســت روشنفکرهای
روشنان ،خود را روی قلّه ی قاف ،ایمن و مصون حس نمی کنند و پا به پای زمیــن /ای مرد! /ای ســتاره ی
ِ
جشــن شو ِم
به
را
پنجاه
و
چهل
ی
دهه
که
نیســت
الکل
و
دود
ای
َخدیرانه
ت
ِ
مردم ،آرزوهای مردم معمولی را آرزوهای خود می دانند:
نم نمی /مبعوث خاتمی /انســان بی نهایت ُو /شه ِد روایتی/
ُپر هراس /باران ِ
خدایان زور بود /تاریکتر از هر چه تاریکی کشاند.
کاش
تیول
دلفین /نامحسوســی بودم /در بیدر کجای دریایی /نه چندان دریا /شــعر هدایتی /و آن روز کاین جهانِ /
ِ
ِ
استاد روشن! جسم و روحتان هماره رهوا ِر عرصه های ظلم ستیز! صدرای
بردگان
آبی ایمان و نور بود /دیدند
فارغ از هراس! /آزاد از آ ِز /کوســه های تیزدندان! /یا شــب تابی اندک /که در این گوی ُســهمناک /راهی به
ِ
ِ
آسمان ِ
به اندازه ی /برگی خُ رد /فضایی محدود /از بیشه زاری را /چراغانی می کردم /کمر بســته ی زمین /یک خواجه ،لیــک /نه از نســل زور وزر /خواندند در عزیز!
*آذرخشــی در باران/صدرا ذوالریاستین شیرازی ،چاپ اول /1394 :ناشر:
 ...همان ص55
بطن شع ِر شریف
میانه ی /دســتان پینه دار /انگار یک قنوت /انبوه بندگان /از ِ
در ادامــه واقعیتی را پیش چشــم می آ َو َرد و آن همانا َدرنده بودن اســت ستاره ها ابیات یک غزل /به بلندای آسمان /یک شعر بس روان /از چشمه ی انتشارات نوید شیراز.

در ساحت یک شاعر روشن

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  139460311015001077مورخ  94/6/14هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی مجتبی اسکندری فرزند اسداله به شماره شناسنامه
 369صادره از ارســنجان در ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت
 256/36مترمربع پالک  5384فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  990فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرستان
ارسنجان موروثی از اسداله اسکندری مالک رسمی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب 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 ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/6/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/4 :
 /2237م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
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  139460311015001127مورخ  94/6/15هیأت موضوع
قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی عبداله نعمتی فرزند قدرت به شماره شناسنامه 51
صادره از ارسنجان در ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 301/15
مترمربع پالک  5389فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 1339فرعــی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان
ارســنجان خریداری معالواســطه از رضا نعمتی مالک رسمی (موضوع
سند شماره  12604مورخ  58/5/23دفتر  28ارسنجان) و قسمتی دیگر
مبایعهنامه عادی خریداری از کرین نعمتی احدی از ورثه حســن نعمتی
مالک رسمی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص
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،
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 اول94/6/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/4 :
 /2246م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

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 شماره  139460311015001074مورخ  94/6/14هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی لیال اســکندری فرزند اســداله به شماره
شناسنامه  5849صادره از ارســنجان در ششدانگ یکباب ساختمان
به مساحت  231/34مترمربع پالک  5383فرعی از  10اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  990فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش 5
فارس شهرستان ارسنجان موروثی و انتقالی از ورثه اسداله اسکندری
مالک رسمی محرز گردیده است .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 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 ،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 اول94/6/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/4 :
 /2235م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

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 شماره  139460311015001098مورخ  94/6/15هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی فتحاله نعمتالهی فرزند الماس به شماره
شناسنامه  97صادره از ارســنجان در ششدانگ یکباب ساختمان به
مســاحت  224/65مترمربع پالک  5386فرعــی از  10اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  1122فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش 5
فارس شهرستان ارسنجان خریداری از مهران اسکندری مالک رسمی
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 اول94/6/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/4 :
 /2244م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

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  139460311015001133مورخ  94/6/15هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارســنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی رضیه حسینی فرزند سید مصطفی به شماره شناسنامه 54
صادره از ارســنجان در ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت  304/90مترمربع پالک  5391فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1204
فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان ارسنجان خریداری معالواسطه از سید محمد حسینی مالک رسمی 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 تســلیم 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 اول94/6/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/4 :
 /2254م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

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 شماره  139460311015001080مورخ  94/6/14هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی محمدرضا امینی فرزند جعفر به شــماره
شناســنامه  126صادره از ارسنجان در ششدانگ یکباب ساختمان به
مســاحت  144مترمربع پالک  5382فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  1056فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارســنجان خریداری معالواسطه از مژگان اسکندری احدی
از ورثه محمدابراهیم اسکندری ورثه علیرضا اسکندری مالک رسمی
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص 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 اول94/6/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/4 :
 /2233م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
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 شماره  139460311015001086مورخ  94/6/14هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضــی حبیباله ابراهیمــی فرزند محمد به
شماره شناسنامه  9صادره از ارسنجان در ششدانگ یکباب ساختمان
به مساحت  209/50مترمربع پالک  5388فرعی از  10اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  1069فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش
 5فارس شهرستان ارسنجان موروثی از محمد ابراهیمی مالک رسمی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتــراض 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 اول94/6/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/4 :
 /2242م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

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 شماره  13946031101001083مورخ  94/6/14هیأت موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارســنجان تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی ســیما رحیمی فرزند علیاصغر به شماره شناسنامه  6صادره از
ارسنجان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  13/1مترمربع پالک
 5381فرعــی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  360فرعی از 10
اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرستان ارسنجان خریداری از
وراث حاج حســن حسنشاهی مالک رسمی 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 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 ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/6/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/4 :
 /2231م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

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  139460311015001101مــورخ  94/6/15هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی محمدرضا اســکندری فرزند محمدعلی به شماره
شناســنامه  83صادره از ارسنجان در ششــدانگ یکباب ساختمان به
مســاحت  628/25مترمربع پالک  5387فرعــی از  10اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  1368فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش
 5فارس شهرستان ارسنجان موروثی از محمدعلی اسکندری (مورد ثبت
صفحه  389دفتر  17امالک ذیل شماره ثبت  )1036و خریداری از وراث
عزیز اسکندری مالکین رسمی 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 اول94/6/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/4 :
 /2239م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

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  139460311015001136مورخ  94/6/15هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارســنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی غالمعلی حسنشاهی فرزند حاتم به شماره شناسنامه 182
صادره از ارســنجان در ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت  204/36مترمربع پالک  5392فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1120
فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرستان ارسنجان خریداری معالواسطه از عباس و محمدابراهیم و سکینه و فرنگیس اسکندری
مالکین رســمی 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 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 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 اول94/6/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/4 :
 /2252م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

