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خدایش بیامرزد ،زندهیاد محمدابراهیم باستانی
پاریزی را میگویم .او هــم از تبار خوبان روزگار
بود .به شــیرازیها ارادتی خاص داشت و متقاب ً
ال
شیرازیها خاطرش را میخواستند.
همشــهری فرهیختهمان عباس کشــتکاران
تاریخنویــس زبــده دیارمــان هواخــواه ِجنگ
«صمیمی» او بود .و هر زمان اســتاد به شــیراز
میآمد میتوانســتید حضرتش را در خانه عباس
کشــتکاران نویســنده پیشکســوت ببینید .استاد
هوای شــیرازیها را داشــت و در هر فرصتی که
به دست میآورد از اهالی فرهنگ شیراز میگفت
و مینوشت.
در این کتاب «شاعر تاریخ»  49مقاله آمده که
هفت مقاله را شیرازیها نوشتهاند.
کتاب را به رســم «عیدانــه» از جانب موقوفه
بنیاد شــادروان زینالعابدین کشــتکاران دریافت
کردم .آنچه این بنیاد انجام میدهد سزاوار ستایش
اســت .هدیه کتاب کار معقولی است که آرزو دارم
این رسم ماندگار شود و به عنوان سنتی شکوهمند
در این شهر بماند.
این کتــاب به همت حمید و حمیده باســتانی
پاریزی شــکل گرفت ،که باید سپاسگزار فرزندان
استاد باشــیم .نثر استاد باســتانی پاریزی ،نثری
ســاده و بیتکلف و ویژه خود اوســت .در سراسر
نوشتههایش طنزی شیرین جریان دارد و با توجه
به اینکه استاد اشــرافی کامل در شعر و فرهنگ
مردم این ســامان دارد هرجا خواســته شــعر و
جلوههای فرهنگ مــردم را به عنوان نمکی گیرا
چاشــنی نوشــتههایش کرده اســت .و این خود
امتیازی است بر ای او .به همین خاطر میبینم که
جمع دوســتداران تاریخ این مرز و بوم ،با اشتیاق
نوشــتههایش را میخوانند و کتابهای استاد به
چاپهای متعدد میرسد.
از چند نوشــته دوستان شــیرازی فرازهایی را
برایتان برگزیدهام که میخوانید:
حماسه مویهای مانا
بازجستی بر تصنیف «باز هم صدای نی میاد»
نوشــته دکتر محمدرضا خالصی ،ص  131کتاب
به باور نگارنده اســم هر بنده خدایی که به زبان
مردم کوچه و بازار به نیکی جاری شــد ،بدانید که
این شــخص ویژگیهای واالیی دارد که مردم به
ستایشش پرداختهاند.
لطفعلی خان زند هم چنین شخصیتی است که
مورد توجه اکثر مورخان و مردم عادی بوده است.
در ارتباط به شجاعت و جوانمردی او نوشتهها و
گفتههای فراوانی است .در ترانههای محلی فارس
نامــی از او ندیدم ولی در تصنیفــی که به دنبال
این مختصر میآید از او به عنوان سرداری شجاع
یاد شده است.
آقــای خالصی چهار روایــت از این تصنیف را
در نوشته خود آورده اســت 1- :روایتی از کوهی
کرمانی  2-روایتی از صادق همایونی  3-روایتی
از یحیــی آرینپور  4-روایتی از ادوارد اســکات
وارینگ.
متن فارســی این تصنیــف را «وارینگ» این
گونه مــیآورد باید به این نکته دقت داشــت که

او این تصنیف را تنها هشــت ســال پیش از قتل
لطفعلی خان از زبــان مردم ثبت میکند و همین
موضوع موجب میشــود که بتوان به این روایت
اعتماد و اتکاء بیشتری کرد:
باالی بان اندران /قشون آمد مازندران
باز هم صدای نی میاد /آواز پی در پی میاد
جنگی کردیم نیمه تمام /لطفی میرود شــهر
کرمان
باز هم صدای نی میاد /آواز پی در پی میاد
حاجی ترا گفتم پدر /تو ما را کردی دربدر
خسرو دادی دست قجر /آواز پی در پی میاد
لعنت به ریش تو پدر /آواز پی در پی میاد
لطفعلی خــان بوالهــوس /زن و بچهت بردند
طبس
طبس کجا تهران کجا /مانند مرغی در قفس
باز هم صدای نی میاد /آواز پی در پی میاد
لطفعلی خان مرد رشــید /هر کس رسید آهی
کشید
مادر خواهر جامه دریــد /لطفعلی خان بختش
خوابید
باز هم صدای نی میاد /آواز پی در پی میاد
باالی بان اندران /قشون آمد مازندران
باالی بان دلگشا /مرده است ندارد پادشا
صبر از من و داد از خدا /باز هم صدای نی میاد
لطفعلــی خان میرفت میــدان /مادر میگفت
شوم قربان
دلش پر غم رخش گریان /آواز پی در پی میاد
بختت خوابید لطفعلی خان /باز هم صدای نی
میاد
اســب نیله نوزین اســت /دل لطفــی پر خین
«خون» است
باز هم صدای نی میاد /آواز پی در پی میاد
وکیل از قبل درآرد سر /ببیند گردش چرخ خضر
باز هم صدای نی میاد /آواز پی در پی میاد
لطفعلی خان مضطر /آخر شد به کام قجر
باز هم صدای نی میاد /آواز پی در پی میاد
این ترانــه را که مربوط به ایزدخواســت آباده
اســت ،ســالها پیش دریافت کــردهام ،رنگی از
تصنیــف بــاال را با خــود دارد .معلوم اســت که
در فــارس هم قصــهی دردنــاک لطفعلی خان
سر زبانها بوده است و مردم در عزایش گریستهاند.
هر دم صدای نی میاد
لطفعلی خان پس کی میاد؟
رفته ماالش «چهارپایانش» را آب بده
زلفای سیاش تاب بده
زلفای سیاه مشکی
چرخه زده رو پشتی
پشتی که ناله میکرد
عروس قباله میکرد
***
خسروانی سرود
نوشته عباس کشتکاران ،ص  249کتاب
«خسروانی ســرود» مقالهای است پر و پیمان
و زبــاندار -از اســتاد عباس کشــتکاران -که
نزدیک به ســی صفحه از کتاب «شاعر تاریخ» را
به خود اختصاص داده اســت .در این مقاله خوش
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شاعر تاریخ

یادگارنامه ،محمدابراهیم باستانی پاریزی

به خواستاری و اشراف :حمید و حمیده باستانی پاریزی
چاپ اول - 1394 :ناشر :نشر علم
ابوالقاسم فقیری

پرداخت مطالبی میخوانیم درباره :حضرت حافظ،
هوشنگ ،جمشید ،جشن ســده ،مهرگان ،نوروز،
ســرودههای ملی و مذهبی ،سیاوشانه و خسروانی
سرود و نوروزخوانی و ....
این سرود ویژه کودکان است .دو روایت از این
نوروزخوانی را در کتاب «آداب و رسوم نوروزی در
فارس» آوردهام .این هم روایتی که در خســروانی
سرود آمده .گردآورنده این «نوروزخوانی» زنده یاد
ابراهیم ابونصری است.
نوروزخوانــی در روســتای گرگنای
کازرون
در گذشــته رســم بود که کودکان و نوجوانان
صبــح روز عید به در منزل بــزرگان فامیل مانند:
پدربــزرگ ،مادربزرگ ،خاله ،عمه ،خالو «دایی» و
 ...میرفتنــد و با خواندن اشــعاری که معروف به
نوروزخوانی است ،از آنها عیدی میگرفتند:
نوروز نو باز آمده ،بلبل به آواز آمده
قمری به پرواز آمده ،کار همه ساز آمده
مادر بده نوروزیام ،تا برخوری از روزیام
یا اسب رهوارم بده ،یا قوچ پروارم بده
یا زر به دیندارم بده ،گندم به خروارم بده
مادر بده نوروزیام ،تا برخوری از روزیام
یا میش بده یا برهام ،روغ بده یا کرهام
بیشتر نکن تو غرهام ،اندر دل یک ذرهام
مادر بده نوروزیام ،تا برخوری از روزیام
یا شیر ،یا شیرکن بده یا پشم یا روغن بده
هر چی که داری آن بده ،بیشتر نداری کم بده
مادر بده نوروزیام ،تا برخوری از روزیام
ای مادر نیکو سرشت ،جای تو باشد در بهشت
استاد من عیدی نوشت ،بر روی سنگ و روی
خشت

مادر بده نوروزیام ،تا برخوری از روزیام
مادر تو زادی بچه را ،این بچه گل غنچه را
بگشا در صندوقچه را ،بر من بده عنبرچه را
مادر بده نوروزیام ،تا برخوری از روزیام
خالو سالمت آمدم ،بنده غالمت آمدم
بر روی بامت آمدم ،چون مرغ به دامت آمدم
خالو بده نوروزیام ،تا برخوری از روزیام
ای خالوی چشــم و چراغ ،چشم و چراغ دشت
و باغ
بر ما بده یک میش چاق ،ما را نکن تو بی دماغ
خالو بده نوروزیام ،تا بر خوری از روزیام
ای خالوی صاحب کرم ،یا خلعتم ده یا درم
بر ما نظر کن از کرم ،از لطف دیدارت برم
خالو بده نوروزیام ،تا برخوری از روزیام
یا میش پشم دارم بده ،یا مرغ بال دارم بده
یا قوچ شاخ دارم بده ،یا گاو شیردارم بده
بابا بده نوروزیام ،تا برخوری از روزیام
از پاریز تا نیریز
نوشته محمدرضا آل ابراهیم ،ص  239کتاب
 23سال اســت که با محمدرضا آل ابراهیم از
نزدیک آشنایم .مردی با صداقت ،باصفا ،مهربان،
خاکی ،خودمانی که محبت را میفهمد و دوستی
را عزیز میشمرد.
ســال  1371بود که صفحه «فرهنگ والیت»
را در روزنامه خبر جنوب شــروع کردم« .فرهنگ
والیــت» قرار بــود بــه فرهنگ مــردم فارس
«فولکلور» بپردازد که پرداخت.
و خیلیها از گوشــه و کنار فارس محبتشان
را شــامل حالم کردند ،که امروزه به تک تکشان
افتخــار میکنم .آنها بودند که راه این دوســتدار
فرهنــگ مردم را ادامــه دادند .از جمله ایشــان

حضرت دوســت محمدرضــا آل ابراهیم بود که
خوشبختانه امروز از پژوهشــگران توانمند فارس
عزیزمان میباشد .خداوند برایمان نگاهش دارد.
در مطلب ایشــان «از پاریز تا نیریز» صاحب
این قلم هم حضور دارد.
بلــه من هــم آن روز در خانه اســتاد عباس
کشتکاران مهمان بودم .آقای آل ابراهیم در همان
ابتدای مطلبشــان خاطرهای از زندهیاد باســتانی
پاریزی مینویسد .این خاطره را که سخت به دل
مینشیند با هم میخوانیم:
روز جمعــه  24اردیبهشــت  1389به دعوتجنــاب آقای عباس کشــتکاران بــا آقایان جواد
حســینینژاد و مجتبی هاشــمیان از استهبان به
شــیراز رفتیم و مورد پذیرایی گرمی قرار گرفتیم.
نخســتین مژده این دعوت ،دیدار با استاد بزرگوار
جناب آقای دکتر ابراهیم باستانی پاریزی بود.
اســتاد را از همان دوران تحصیل میشناختم.
خیلی دلم میخواست کتاب «پیغمبر دزدان» را که
گهگاهی بخشهایی از آن توسط یکی از معلمین
خوب برایمان میخواند ،به دست آورم و بخوانم.
خواهش من از معلم آن زمانمان بیاثر ماند.
یــادش به خیر آن معلم عزیــز به طعنه گفت:
«احمق کســی است که کتابش را به دست کسی
بدهد و احمقتر آن که کتاب را پس بدهد!»
و هنگامی که در آن ســن و سال یکه خوردم
و از معلــم عزیــزم رنجیدم .نمیدانــم چگونه به
هزارتــوی ذهنم نفوذ کرد که همــراه با خندهای
نه چندان دلچســب کف دستش را به پشتم زد و
گفت« :چرا ناراحت شــدی؟» من که با تو نبودم
این را از باب مزاح گفتم.
و مــن رنجیدهخاطر پیش خــود گفتم« :االن
دســت میکند و کتاب را به مــن میدهد و همه
چیز تمام میشود».
ولی نشد .دســتی به سرم کشید و گفت« :باید
برای بچههای دیگر هم بخوانم».
و از شــما چه پنهان که کل خانــواده ما پولی
برای خرید یک کتاب کوچک کودکان هم نداشت
تا چه رســد به کتاب قطــوری همچون «پیغمبر
دزدان»
در آبــادی مــا هم کــه از کتــاب و کتابخانه
خبــری نبود .و این ماند تا بــه امروز ،گر چه من
در ســالهای بعد کتاب را خریــدم و خواندم ولی
زخمی که در سال  1345آن معلم عزیز در قلب و
ذهنم به وجود آورده بود پس از گذشــت  44سال
به دست مؤلف محترم کتاب استاد باستانی پاریزی
مرهمی نهاده شد و التیام یافت.
کوتاهترین مطلبی که در یادگارنامه شــادروان
باستانی پاریزی آمده از فاضل گرانمایه محمدعلی
اسالمی ندوشن اســت که روی هم هشت سطر
است از این قرار:
تنها یاد است که میماند
سابقه آشــنایی من با دکتر باستانی پاریزی با
پنجاه ســال خاطره همراه اســت .از همکاری در
دانشــکده ادبیات دانشــگاه تهران و چند مؤسسه
دیگر و نیز همسفری در بسیاری از کشورها برای
شــرکت در کنفرانسهای فرهنگی ،از استرالیا تا
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کانادا و در داخل ایران از شیراز تا تبریز.
دکتر باســتانی بــا حافظه قــوی و ذهن بیدار
همواره معاشــر خوشایندی بود و با آن لهجه گرم
کرمانی میتوانست مجلس به دست گیرد.
در نــزد او تاریخ مرغزاری بــود که همه نوع
گیاهی در آن میرویید؛ از مرغ تا سنبل و همه نوع
مرغی در آن به نوا میآمد از بلبل تا زاغ.
روانش آرمیده باد.
آبان 1393
در سوگ بیکران
نوشــته کورش کمالی سروســتانی ،ص 569
کتاب
استاد باستانی پاریزی برای اولین بار در سال 1325زمانی که  21ســاله بود ،همراه با محصلین
دانشســرای مقدماتی کرمان به شیراز سفر کرد و
خاطرات خود را از آن سفر در کتاب «آسیای هفت
ســنگ» با قلمی شیوا نگاشــت .او در این کتاب
مینویســد که :روزی همه دستهجمعی به سعدیه
رفتیم و من در کنار همین پایاب قنات نشســتم و
چه جای باصفایی بود.
من مطمئنم که سعدی ،روزی در اواخر عمر در
کنار این آب نشسته و آرزو کرده که بعد از مرگ،
جســد او را در کنار همین چشــمه ،پای درختی،
به خاک بسپارند.
مطمئن ًا سعدی قطعهای هم برای سنگ مزارش
گفته بود که متناســب با چنین محلی بوده باشد.
اما کســی آن شعر را بر ســنگ قبرش ننوشت و
من این شــعر را یافتهام و برای شــما بازنویسی
میکنم:
بسیار سالها به سر خاک ما رود
کاین آب چشمه آید و باد صبا رود
این پنج روزه مهلت ایام ،آدمی
بر خاک دیگران به تکبر چرا رود؟
ای دوست بر جنازه دشمن چو بگذری
شادی مکن که بر تو هم این ماجرا رود
خاکت در استخوان رود ای نفس خیره چشم
مانند سرمهدان که در آن توتیا رود
دامنکشان که میرود امروز بهر زمین
فردا غبار کالبدش بر هوا رود
دنیا حریف سفله و معشوق بیوفاست
چون میرود هر آینه بگذار تا رود
این است حال تن که تو بینی به زیر خاک
تا جان نازنین که برآید کجا رود؟
بر سایبان حسن عمل اعتماد نیست
سعدی مگر به سایه لطف خدا رود
یا رب مگیر بنده مسکین و دست گیر
کز تو کرم برآید و بر ما خطا رود
(باستانی پاریزی )109 :1383
***
کتاب «شــاعر تاریخ» را انتشارات «نشر علم»
درآورده اســت .کتابی است خواندنی با موضوعات
متنوع پیرامــون زندهیاد محمدابراهیم باســتانی
پاریزی .یادش گرامی باد.
استاد چهرهای دوست داشتنی بود که به یقین
دوستداران تاریخ او را فراموش نخواهند کرد.
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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 شــماره  139460311005001094هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریــز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
علیاکبر رحیمی شــکروئی فرزند محمدرحیم به شــماره شناسنامه 41
صــادره از نیریز در یکباب خانه به مســاحت  384/75مترمربع پالک
 392فرعــی از  7334اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1فرعی از
 7334اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رســمی
حسن کاشانه 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 اول94/7/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/30 :
/16817م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی
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  139460311001006529مــورخ  94/5/5هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی تیمور شــاهوران فرزند سلطانعلی به شماره
شناســنامه  115صادره از شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 107/01مترمربع پالک  5417فرعی از  2082اصلی مفروز و مجزی شــده
از پــاک  129فرعی از  2082اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رسمی مجید کورهپزان 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 اول94/7/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/30 :
/16827م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

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  139260311005004047هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی حســین میمندی فرزند اکبر به شماره شناسنامه  1صادره از
نیریز و کبری صنعتی فرزند جعفر به شــماره شناســنامه  262و کد
ملی  2559473402صادره از نیریز هر کدام ســه دانگ مشــاع از
ششــدانگ در یکباب ساختمان به مساحت  254/13مترمربع پالک 7
فرعی از  2521اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2521اصلی واقع
در نیریز بخش  22فارس محرز گردیده اســت .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 تســلیم 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 انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/30 :
/16819م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

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  139460311001016744مورخ  94/6/22هیأت سوم
موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی احمد نظامپور فرزند نظام به
شماره شناســنامه  87صادره از گناوه در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  120/24مترمربع پالک  1944فرعــی از  2081اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  2081اصلی واقع در بخش  4شیراز حصه مشاعی
متقاضی 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 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 اول94/7/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/30 :
/16818م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حسین گرگین

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  139460311001016747مورخ  94/6/22هیأت ســوم
موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی مهرانگیز یزداور فرزند حســن به شــماره
شناســنامه  1073صادره از فسا در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 150مترمربع پالک  11290فرعی از  2139اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  46فرعی از  2139اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک
رسمی غالمعلی ثاقبرای محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتــب در دو نوبت بــه فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
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 است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/30 :
/16814م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حسین گرگین

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  139460311001011854مورخ  94/5/28هیأت ســوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی ناصر غالمــی فرزند قربانعلی به
شماره شناسنامه  2صادره از مرودشــت در ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  135مترمربع پالک  7167فرعی از  2083اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  2083اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک
رسمی کریم دهقانی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبــت به فاصله  15روز آگهی میشــود 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 اول94/7/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/30 :
/16815م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی فقدان سند مالکیت
زهراء زادســر برابر وکالتنامه  140785مورخ  84/6/6دفتر  2بوشهر به
وکالت از شریعت کوهبر فرد حقیقی با تسلیم دو برگ استشهادیه که در
دفترخانه  28بوشهر تنظیم شــده مدعی است که تعداد یک جلد سند
مالکیت به شــماره چاپی  513127مربوط به نه ســهم مشاع از ده سهم
سهام ششدانگ یکباب خانه به پالک  1195/5واقع در بخش  2شیراز که
ذیل ثبت  2852در صفحه  265دفتر  79امالک به نام شــریعت کوهبر
فرد حقیقی ثبت و سند مالکیت صادر و به علت جابجایی مفقود گردیده
و نامبــرده تقاضای صدور المثنی ســند مالکیت نمــوده مراتب طبق
اصالحیــه تبصره یک ماده  120آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود که
هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود
سند مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت یا خالصه معامله
تســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید و یا در صورت
اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت ،المثنی
سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/16824م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
حسن نصیریان

آگهی
خواهان عزت نصرتآبادی دادخواســتی به طرفیت خوانده عبدالنبی
کوردانی به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاههای عمومی
شهرستان استهبان نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی
(حقوقی) دادگســتری شهرستان اســتبهان واقع در شهرستان استهبان
ارجاع و به کالســه  9409987320100400ثبت گردیده که وقت رسیدگی
آن مورخ  94/8/18ساعت  10تعیین شده است( .استماع شهادت شهود)
به علت مجهولالمکان بودن خوانده /متهم و درخواست خواهان /شاکی
و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب
در امــور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبــت در یکی از جراید
کثیراالنتشار آگهی میشــود تا خوانده /متهم پس از نشر آگهی و اطالع
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی
حاضر گردد .در ضمن چنانچه شهود معارض دارید حاضر نمایید و ظرف
مهلت یک هفته داور واجد شرایط خود را به این دادگاه معرفی نمایید.
 /15007م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان
استهبان
داود پاکنیت

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه متهم امید زارع به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و اهانت و تخریب موضوع شــکایت ایرج دادگر فرزند حسین از طرف این بازپرسی
تحت تعقیب میباشــد و ابالغ احضاریه به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده  174قانون آیین
دادرســی کیفری جدید مراتب به نامبرده ابالغ تا پس از درج آگهی در شعبه  5بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شیراز به منظور پاسخگویی و
دفاع از اتهام انتسابی در پرونده کالسه  940357در این شعبه حاضر گردد در غیر این صورت پس از یک ماه از تاریخ ابالغ به موجب مواد  174قانون
مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
 /15010م الف
بازپرس شعبه  5دادسرای عمومی و انقالب شیراز -داریوش خشتی

