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- 1تاثیر حافــظ بر جامعه و فرهنگ
ایرانی و غیر ایرانی
نخســت ببینیــم از کــدام حافظ ســخن
می گوییم .حافظ عاشــق ،رنــد ،نظرباز ،عارف،
صوفی ،بی دین ،کافر یا حافظ جامعه شــناس،
فیلسوف ،خداشناس و ...
من می خواهم از حافظی ســخن بگویم که
شــاید بســیاری از این جامه ها را به تن کرده
اما در هیچکدام نگنجیده اســت .این جا دیگر
حافظ همان آینه ای است که پیروان هر طریق
و فرقه ای جمال خویــش را در او دیده اند و از
خویشــش می دانند مانا یوسفی که هرکس به
قدر همت خود از چشــمه ی معرفتش نوشیده
است.
جمال یوسف آمد خمی از می
به قدر خود نصیبی هرکس از وی
«جامی»
و امــا نقش حافظ نه تنها بــر ادبیات که بر
همــه ی ابعاد زندگی مردم پیداســت .تا آن جا
که به علت گســتره اندیشه و عمق جهان بینی
و نــگاه حقیقت بین او که جوینده بهترین های
هر فلسفه و شریعتی اســت سبب شده پیروان
بیشــتر اقوام هر کدام او را به نوعی پیامبر دوم
خویش بدانند.
پر رنــگ ترین نقش خواجه بــه جدا کردن
شــعر از دربار باز می گردد.حافظ در اوج استبداد
سیاسی و خفقان اندیشگانی گروهی از شارحان
دروغین شریعت که اندیشه های فسیل شده ی
خود را معیار خرد جمعی و بهشــت دنیا و آخرت
خلق اهلل می دانســتند و قرآن را دام تزویر کرده
بودند.
حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی
دام تزویر مکن چون دگران قرآن را
حصارهای اندیشه و سخن را می شکند و با
اســتفاده از ظرایف شعری و ظرفیت های کالم
خــود نه تنها بر ادبیات شــعری که بر فرهنگ،

روابط اجتماعــی ،تفکر و جهان بینی مردم و از
همین خاستگاه حتی بر محاورات روزمره ی قوم
ایرانی و غیر ایرانی تاثیر می گذارد.
حافظ کــه خود ،بیش تریــن تاثیر فکری و
جهــان بینی اش را از خیام گرفته بر بیش ترین
شاعران پس از خود نیز تاثیر گذاشته است.
البتــه تاثیر حافظ از خیام به صورت بی چون
و چرایی قضیه نبوده است .یعنی جهان و هستی
و پاســخی که خیام برای چراهــای آفرینش و
این جهان یافته و گاه نیافته درســت و بی کم
و کاست همان هایی نیست که در اشعار خواجه
دیده می شــود .به عبارتی حافظ کمی دست به
عصاتر و معادپذیرتر از خیــام در برابر چراهای
پس از مرگ انســان پاسخگوســت و بر دیانت
و شریعت رویکردی نرم تر و پذیرفته تر دارد.
پیاله بر کفنم بند تا سحر گه حشر
به می ز دل ببرم هول روز رستاخیز
حال آنکه خیام می گوید:
تا چند زنم به روی دریاها خشت
بیزار شدم ز بت پرستان و کنشت
خیام که گفت دوزخی خواهد بود
که رفت به دوزخ و که آمد ز بهشت
گو این کــه حافظ زهد و زاهد را به دو گروه
تقســیم می کند و بر نوع خشــک آن شــدیداً
می تازد .اما خیام مکتبی دیگر را آزموده که باید
جداگانه کالبد آن اندیشه را شکافت.
تاثیر حافظ بر شــاعران پس از خود از زمانی
آغاز می شــود که ســاکنان حرم ستر و عفاف
ملکوت با او باده مستانه می زنند و با تازه براتی
که به او می دهند خواجه ما را چنان خوشدل و
فرخنده می کنند کــه در می یابد از این به بعد
بایــد این دولت با صبر و ثبات را با دیگران هم
تقســیم کند .از این جهت بایــد گفت که تاثیر
حافــظ بر شــاعران بعــد از او حاصل درجه ی
واالیی از کمال اســت .آن کمال و معرفتی که
از او شــاعری خداجوی بــه جهان معرفی کرد.
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سال بیستم

نگاهی به حافظ

شاعری که پناهش آن هســتی مجردی است
که در همه چیز حضورش متجلی ســت.حضور
خواجــه در این جا نقطه ی آغــاز دوره تازه ای
در ادبیات پارســی است .شــاعری که تا عمق
خاســتگاه اندیشــگانی جامعه نفوذ کرده و از او
انسانی همه زمانی ساخته است.
- 2اهمیت نامگذاری یک روز خاص
برای حافظ؟

شماره 5592

شاپور پساوند

نخســت این که این رسمی است که مربوط
به این سال ها نمی شود .از سال های دور این
رویداد بین مردم همه کشــورها وجود داشته که
برای شــخصیت های بزرگ و گاه نوخاسته ی
خود چه ادبی و چــه علمی ،روزی را نامگداری
کــرده اند .ماهم مانند دیگران همین مســیر را
رفتــه ایم چنانکه روز ســعدی را هم داریم روز
موالنا و خیــام و  ...را نیز .اما آنچه به نظر من

هنگام برگزاری این روزها اهمیت دارد این است
کــه متولیان آن برای مــردم چه حرف تازه ای
دارند ،چه کشف تازه ای از دنیای اندیشگانی آن
شخصیت کرده اند.
حافــظ یــک چهــره معمولی نوخاســته و
نوشــناخته مانند دیگران نیست که نیاز به این
جریان ها داشته باشــد حافظ یک جهان بینی
اســت .یک فلسفه است .یک شــریعت است.
یــک فضای پاک اســت که مردم هــر روز و
هر لحظه بــا او مرتبط هســتند و در این فضا
نفس می کشــند .برای یادآوری این فلســفه و
جهان بینی همان گونه که گفته شــد نامگداری
یک روز از این حیث الزم اســت که اگر کشفی
و دریافتی تازه از این فلسفه و جهان بینی انجام
شــده باشــد به بهانه این روز در اختیار دیگران
گذاشته شــود .گفتم کشف تازه زیرا به باور من
بیش از نیمــی از آن چه در نیم قــرن و فراتر
از نیم قرن اخیر درباره ی حافظ گفته شــده به
نوعی تکرار همان گفته های پیشــین اســت.
کشــف ناشــده ها و نایافته های حافظ بیش از
این چارکالمی ســت که گاه دربــاره زندگی و
شــعرش از دهان های مختلف می شنویم آن
هــم با دنیایی تفاوت در برداشــت ها و تناقض
در گفته ها.
- 3نقش قرآن در اشعار حافظ:
نخســت باید همان جمله همیشــگی ام را
یادآوری کنم که شــعر حافظ نقطه روشن تمام
ادیان است .در هیچ یک از اشعاری که از حافظ
در دست داریم ،هیچ نشانی نمی توان یافت که
خواجه با شریعتی سر ســتیز داشته باشد ،حتی
در اشعاری غیر از آن چه که امروز از خواجه در
اختیار ماست و احتمال دارد که خود یا بستگانش
به قولی بنابر مصلحت وقت از بین برده باشــند
ایــن مصداق وجــود دارد این مهم را از ســایر
اشعارش می توان دریافت.
هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای
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درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد
و یا
....
یعنی بیا که آتش موسی نمود گل
تا از درخت نکته توحید بشنوی
اما انــس حافظ با قرآن کــه حاصل آن در
چهــارده روایت خوانــدن این کتــاب مقدس
می باشــد به گونه ای دیگر است ،تا آن حد که
خود بارها همه ی داشته ها و یافته های خویش
را حاصل ارتباطی که بــا قرآن دارد می داند به
تنها کتاب مقدسی که ســوگند می خورد قرآن
است ،ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت هم آن
لحظه که با او باده ی مســتانه می زنند بسیاری
از رموز قرآن را بر او می گشــایند تا دریابد که
هرچه دارد از دولت قرآن است.
اندک اند شــاعران پیش از خواجه که دارای
(یک دستگاه منسجم فکری) بوده اند و همین
امر ســبب پراکنده گویی در آثار آن هاست ،اما
حافظ به دالیلی چند از جمله همان پشتوانه ای
که از قرآن دارد و نیز دســت یافتن به صورت
درســت و دســت نخورده و نیالــوده احادیث،
صاحب یک نگرش عمیق انســانی شــده و با
مردم رابطه ای عاطفی و ناگسســتنی پیدا کرده
است تا آن جا که از یک مصلح اجتماعی گذشته
و در مقام یک غیــب گو یا بخوان صاحب نظر
و اهــل کرامت با او اســرار درون در میان می
گذارند ،حافظ با راه یافتن به بســیاری از رموز
عالم هســتی در لحظه های کشــف و شهود به
نوعی عرفان خاص خویش دســت می یابد که
«هسته ی مرکزی آن عشقی الیتناهی است»،
قرآن برای حافظ در ســیر ســلوک معنوی آن،
خضری اســت که به کمک آن طی مرحله می
کند و بعــد از آن خود در حافظه مردم آن گونه
رازدار و خضــروار جا خــوش می کند که یگانه
مونس لحظه هــای تنهایی آنان می شــود و
کالمش چراغ گم کرده راهان.

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  139460311005000946هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک نیریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
امین دلخوش فرزند عبدالحسین به شــماره شناسنامه  691صادره از
نیریز در یکباب خانه به مساحت  262مترمربع پالک فرعی  14از 3479
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  12فرعــی از  3479اصلی واقع در
نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رســمی محمدرضا علیزاده
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 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 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 اول94/7/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/5 :
/16839م 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 شماره  139460311001011417مورخ  94/5/25هیأت دوم موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی اصغر فالح مهرآبادی فرزند غالمحســین به شماره
شناسنامه  102290صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 90/60مترمربع پالک  53454فرعی از  1652اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  548فرعی از  1652اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رســمی جهانگیر جوکار 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 اول94/7/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/5 :
/16847م 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 شــماره  139460311005000845هیأت 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
محمدتقی اصالح فرزند محمد به شماره شناسنامه  115صادره از نیریز
در یکباب خانه به مســاحت  264/28مترمربع پالک  46فرعی از 1854
اصلــی مفروز و مجزی شــده از پالک  1فرعــی از  1854اصلی واقع در
نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رســمی یوسف بخشی محرز
گردیده است .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 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 اول94/7/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/5 :
/16838م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311034000032مورخ  94/5/28هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
دو تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی صفیــه غرقی فرزند نوروز
به شماره شناســنامه  8صادره از شیراز به شماره ملی 2299340009
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 105/07
مترمربع پالک  1فرعی از  7698اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 1فرعی از  7698اصلی واقع در بخش یک شــیراز خریداری از مالک
رســمی مرحوم محمد آقا مکارم محرز گردیده است .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 باشــند 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 اول94/7/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/6 :
/16851م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز
حسن نصیریان
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  139460311005001377هیأت 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 مازیار دبیری فرزند غالمحســین به شماره شناسنامه 2192
صادره از نیریز در یکباب خانه به مساحت  581/28مترمربع پالک 4
فرعی از  2935اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2935اصلی واقع
در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی علیمحمد دبیری
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 اول94/7/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/5 :
/16840م 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 شماره  139460311005004171هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی مهدی صادقینژاد فرزند محمد به شماره شناسنامه 17546
صادره از نیریز در یکباب خانه به مساحت  108/93مترمربع پالک 33
فرعی از  4749اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  4749اصلی واقع
در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی محمود گشتاسبی
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 اول94/7/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/5 :
/16836م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

آگهی
اکبر زارعی چون جنابعالی به موجب دادنامه شــماره  9309977142100302مورخ  93/8/27صادره از شعبه  16شورای حل اختالف محکوم به انتقال یک
دستگاه خودروی ام وی ام به شماره انتظامی  739ه  52ایران  77به شماره موتور  MVM372FG7005397مدل  1386گردیدهاید لذا از تاریخ انتشار
این آگهی ظرف مدت ده روز نســبت به اجرای حکم در دفتر اسناد رسمی شماره  244شــیراز واقع در میدان اطلسی بلوار هجرت نبش کوچه یک
مراجعه نمایید در غیر این صورت پس از انقضای مهلت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
 /16939م الف
سردفتر اسناد رسمی شماره  244شیراز -ابراهیم جعفری
آگهی اجراییه
به موجب دادنامــه شــماره  9209977310300465مورخ 92/4/15
صادره از شعبه ســوم حقوقی دادگستری فســا که قطعیت یافته
است محکوم علیه به شرح ذیل نامه محکوم است به پرداخت مبلغ
 214000000ریال و مبلغ  4325000ریال و حقالوکاله وکیل  6336000ریال
و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ  91/8/29در حق محکوم له شرکت
تعاونی اعتبار ثامناالئمه بدینوســیله به نامبرده ابالغ میشود ظرف
 10روز از تاریخ انتشــار این آگهی نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام
نماید در غیر این صورت در جهت اجرای حکم وفق مقررات اقدام و
کلیه هزینههای اجرایی نیز از محکوم علیه وصول خواهدشد
محکوم علیه محمدرضا بادرام نوبندگانی فرزند رضا
 /16941م الف
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه حقوقی دادگستری فسا
هادی روشندل
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  139460311005001381هیأت 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 معتمــدی فرزند مطلب به شــماره شناســنامه
 2550010957صادره از نیریز در یکباب خانه به مساحت  113مترمربع
پالک  2فرعی از  3568اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 3568
اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی نرگس
عفیفی 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 اول94/7/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/5 :
/16841م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311010002097مورخ  94/6/5و رأی اصالحی
 139460311010002161مورخ  94/6/10هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتــی داراب تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضی آقای
طهماسب اخگر به شماره شناســنامه  941شماره ملی 2490839012
صادره از داراب فرزند محمداســماعیل در ششــدانگ یک قطعه
زمیــن مزروعی به مســاحت  101030/50مترمربع پالک  1011فرعی از
 8125اصلی مفروز و مجزا شــده از پالک  8125اصلی قطعه  5واقع
در بخش  12فارس داراب خریداری از مالکین اولیه باواسطه از احمد
اســماعیل خانی محرز گردید حقوق ارتفاقی :حد غرب پالک مزبور
حریم رودخانه از هر طرف از لبه ترانشــههای طبیعی موازی ده متر
در حریم رودخانه قرار دارد .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 انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره
تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم
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 اول94/7/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/20 :
 /386م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داراب
حمید کشاورز

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوسیله به اســماعیل اتحادی نیا فرزند حســین که به موجب دادنامه
شــماره  94/220در پرونده کالسه  94/175به خواســته استرداد وجه در
حق خواهان آمنه ســیار محکوم گردیده است ابالغ میشود چنانچه نسبت
به حکم صادره اعتراض دارد ظرف بیســت روز از تاریخ انتشــار این آگهی
درخواست خود را به این مرجع واقع در فسا میدان غدیر مجتمع شوراهای
حل اختالف تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق
مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
/561م الف
شورای حل اختالف شعبه اول فسا
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  139460311001009767مورخ  94/4/30هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیــه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی مظفر دادگر فرزند احمد به شــماره شناســنامه 902
صادره از شــیراز در ششــدانگ یکباب خانه به پالک  5418فرعی از 2082
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2082اصلی واقع در بخش  4شــیراز
خریداری از مالک رســمی منصور زارع محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مــدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ،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 اول94/7/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/5 :
/16846م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
آگهی تحدید حدود اختصاصی پالکهای واقع در قطعه  3بخش  12فارس داراب
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ هر یک از پالکهای ذیل که به موجب
آراء هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان داراب به
اشخاص ذیل منتقل شده به علت عدم حضور انجام نشده است اینک طبق
درخواست مالک که تقاضای انتشــار آگهی تحدید حدود اختصاصی نموده
است ذی ً
ال آگهی میگردد.
رأی شــماره  139360311010006779مورخ  93/9/3ششدانگ یکباب خانه
پالک شماره  2268/9به مساحت  331مترمربع مالکی خانم نوری جان صنیع
فرزند بهزاد واقع در قطعه  3بخش  12فارس داراب روز چهارشــنبه مورخ
94/8/13
رأی شــماره  139360311010006780مورخ  93/9/3ششــدانگ یکباب خانه
پالک شــماره  2268/8به مســاحت  204/50مترمربع مالکی خانم فاطمه
منفرد فرزند جهانگیر واقع در قطعه  3بخش  12فارس داراب روز چهارشنبه
مورخ 94/8/13
عملیات تحدید حدود پالک باال از ساعت  8صبح در محل شروع و به عمل
خواهد آمد به موجب این آگهی از مالکین و مجاورین دعوت میشود که در
موعد مقرر در آگهی در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند و مجاورینی
که نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی برابر ماده  86اصالحی موادی از آیین
نامه قانون ثبت نســبت به رقبه باال واخواهی دارند یا قبل از انتشــار این
آگهی اقامه دعوی نمودهاند و در دادگاه مطرح اســت میتوانند واخواهی
خود را به اداره ثبت اســناد تسلیم و رســید دریافت دارند معترض باید
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم واخواهی به اداره ثبت اسناد به مراجع
ذیصالح قضایی مراجعه و دادخواست تقدیم نماید وگرنه مستدعی ثبت یا
نماینده قانونــی او میتواند با مراجعه به دادگاه مربوطه گواهی عدم ارائه
دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید اداره ثبت اسناد بدون
توجه به اعتراض عملیات تحدیدی را ادامه خواهد داد.
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