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شنبه  25مهر 1394

قدمت پارک شــهر یا باغ محتشــم که امروزه پارک اصلی شهر رشت
میباشد ،به دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار میرسد.
پیشینه باغ محتشم
مالک و بانی اصلی این پارک اکبر خان بیگلربیگی (درگذشــته ۱۳۰۷
ه .ق) از مالــکان و متموالن طراز اول ایران در عصر ناصری و اجاره دار
گمرکات شــمال ایران بود .معروف است که غرس نهالهای این پارک
که امروزه درختان تنومندی شدهاند و نیز خیابان کشی و احداث عمارت
تابســتانی واقع در آن که معروف به عمارت کاله فرنگی است ،همگی
تحت نظارت شخص اکبر خان صورت پذیرفتهاست.
این پارک پس از درگذشــت اکبر خان از طریــق ارث به تنها دختر
زنده مانده او رســید که در حباله نکاح پسرعموی خود صادق خان اکبر
محتشم الملک (ســردار معتمد بعدی) بود و از این تاریخ به باغ محتشم
اشتهار یافت .بعدها در دوره پهلوی این پارک در ازای بدهیهای مالیاتی
بــه تصرف دولت درآمــد و از آن تاریخ به عنوان پــارک عمومی مورد
استفاده اهالی شهر قرار گرفت.
وسعت اولیه این باغ چندین برابر مساحت فعلی آن بود ،ولی رفته رفته
با توسعه شــهر و خیابان کشیهای انجام شده از وسعت آن کاسته شد.
در ســی سال اخیر نیز با احداث بنای استانداری و شهر بازی در محوطه
آن ،باز هم کوچکتر شــد که البته به تازگی تشــکیالت استانداری به
جای دیگری انتقال یافت و قرار اســت در محل قبلی آن در پارک شهر،
ساختمانی جهت کتابخانه ملی رشت تدارک دیده شود.
در انتهای این پارک نیز رودخانهای در جریان اســت که ســابق ًا برای
ماهیگیــری مورد اســتفاده قرار میگرفت ولی امــروزه به دلیل ریختن
فاضالبهای شــهری و بیمارستانی به درون آن آلوده و غیر قابل استفاده
میباشد.
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سال بیستم

شماره 5596

عمارت کاله فرنگی در باغ محتشم
این عمارت بنایی فاخر و به یادگار مانده از اواخر دوران قاجار اســت و
چون در باغ محتشــم ساخته شــده از جمله جاذبههای دیدنی شهر رشت
به حســاب میآید .عمارت کاله فرنگی دارای  4طبقه است اما از بیرون
بــه نظر میآید که  3طبقه دارد .طبقات اول و دوم هر یک دارای دو اتاق
است و این اتاقها هر یک به وسیله پنجرههایی نورگیری داخلی و تهویه
مناسب را در فصل گرم ســال فراهم میکنند .بلندترین اتاق این عمارت
هشــتگوش و از هر سو دارای پنجرههایی است که رو به باغ باز میشود
و مصالح به کار رفته در آن آجر ،چوب و گچ است.
مصالح به کار رفته در بنا از جنس آجر و چوب بوده و بام آن به صورت
خرپشته ای و پوشــش آن از جنس سفال خمره ای تعبیه شده،که در زیر
آن ســفال هایی قرار گرفته اند که کار آنها عایق بندی گرمایی و سرمایی
ساختمان و نگه داری سفال می باشد.
دور تــا دور ســاختمان در طبقه اول به صورت ایــوان و در طبقه دوم
به صورت بالکنی چوبی اســت ،که  68ستون بالکن بام ساختمان را مهار
کرده ،دامنه ســاختمان از سر شــیرهایی چوبی ساخته شده که به صورت
دو پوش است که برای جلوگیری از ریزش برف و باران به داخل ساختمان
طول آن را بلند گرفته اند.
این بنا در گذشــته محل سکونت تابستانی حکام و فرمانداران شهر بود
که با توجه به تغییر شرایط اجتماعی جامعه مورد بهرهبرداریهای گوناگون
از جمله خانه شطرنج شــهر -رستوران پارک و غیره گردیده .این عمارت
بعدها توسط میراث فرهنگی گیالن تبدیل به مرکز آموزش هنرهای سنتی
در سطوح استان شد.
از عوامل تزئینی بنا میتوان به عواملی چون سرشــیرها  -اشک های
جلو دامنه ی بنا  -دستک ها و نرده ی بالکن اشاره کرد.

آشنایی با باغ محتشم گیالن

روزنه
عصر ساســانی یكی از درخشانترین دورههای
فرهنگ و دانش ایران پیش از اســام میباشد و
بسیاری از پژوهندگان و دانشمندان برآنند كه ریشه
و شــالوده تمدن و نهضتهای علمی و دانشهای
اسالمی ،همین فرهنگ و دانش ایرانی بوده است،
زیرا نوشــتهها و كتابهای علمی پهلوی و همچنین
كتابهــای یونانی و هنــدی كه به زبــان پهلوی
برگردانده شــده بود  ،به عربی ترجمه و پایه و مایه
فرهنگ اسالمی گردید.
در پایان این مقاله ســعی خواهد شد كه برای
تأیید ایــن موضوع به آراء و عقاید دانشــمندان و
پژوهندگان دوره اســامی و خاورشناســان قرون
اخیر تا اندازهای كه مجال سخن باشد اشاره گردد.
جنبشهای علمی و پیشــرفتهای فرهنگی ایران در
عهد ساسانی از زمان اردشیر ،بنیانگذار شاهنشاهی
ساســانی و شــاپور اول آغاز و در دوران فرخنده و
طالئی خســرو انوشــیروان به برترین پایه و اوج
خود رســید ،تا آنجا كه ایران در بین كشــورهای
مشــرقزمین از این لحاظ نیز در اعداد بزرگترین و
برجستهترین دولت جهان شمرده میشد.
پادشاهان این دودمان ،آنهایی كه دانش پژوه و
دانش پرور بودهاند از تجلیل و تشویق دانشمندان،
خــواه ایرانی و غیر ایرانی و جلــب آنها به دربار و
مراكــز علمی ،فروگــذار نكردهانــد ،و این رویه تا
بدان پایه رســید كه انوشــیروان پس از بازگشت
برزویــه حكیم از مســافرت هندوســتان ،او را با

اعزاز تمــام پذیرفت و نــزد خود نشــانید و به او
گفت :هرچــه خواهی به تو میدهــم هر چند كه
شــركت در پادشاهی باشــد .لیكن متأسفانه ذخایر
و آثــار علمی ایران كه در این دوره اندوخته شــده
بود ،هنــگام تاختوتــاز تازیان و برچیده شــدن
شاهنشاهی ساســانی ،به دست مهاجمین بیدانش
و متعصب ،از بین رفت و طعمه آب و آتش گردید.
معــدودی از آن كــه از تباهــی و رویدادهای
تاریخی در امان ماند همانها اســت كه بعدها در
زمــان خلفای دانشپرور عباســی به عربی ترجمه
شده و پایه و مایه دانشهای اسالمی گردید.
آموزشگاهها
از تحقیــق و تفحــص در تاریخ ایــران عصر
ساســانی چنین برمی آید که سازمان های علمی
و تربیتی آن روزگاران عبارت از خانواده ،مدرســه
و آتشــکده ها بودند .براســاس نوشته های کتاب
کریستین سن ،غالمی از خدمتگزاران دربار خسرو
اول ،تفصیل تعلیماتی را که آموخته بود بیان داشته
است .روشن اســت که آگاهی از چگونگی آموزش
یافتن او کمک بسیاری برای شناخت ویژگی های
آموزشی آموزشگاه های عصر ساسانی می نماید.
«در ســن مقرر او را به مدرســه گذاشــته اند
و قســمت های مهم اوســتا و زند را به مانند یک
هیربــد در آنجا از برکــرده ،ســپس در تعلیمات
متوسطه ادبیات ،تاریخ ،فن بیان ،هنر ،اسب سواری،
تیرانــدازی ،نیــزه بــازی و به کار بــردن تبرزین

تعلیم و تربیت در دوره ساسانی
چگونه بود؟

را آموخته و موســیقی و ســرود و ستاره شناسی را
فرا گرفته و در شطرنج و سایر بازی ها به حد کمال
رسیده است و»...
در عصر ساســانیان با گســترش و توسعه آیین
مســیح و همچنین ظهور مکتب هــای مانوی و
مزدکی که مبلغان هریک از اینان در آموزش و تعلیم
اصول مورد نظر خویش کوشــا و فعال بودند همراه
گردید .از ســوی دیگر ،توسعه و پیشرفت باورهای
بودایی و عقاید و افکار چینی نقش اساسی در ایجاد
ســازمان های نوین آموزشی در ایران ساسانی ایفا
نمود ،بر این اساس ،آموزشگاه ها هم از نظر کیفیت
و هم از نظر کمیت توسعه یافته و بسط پیدا نمودند.
بارزترین نمونه آموزشــگاه های عصر ساسانی دو
مدرســه مشــهور ایرانی یکی در شــهر «رها» و
دیگری در شــهر «نصیبین» بود که هریک حدود
هشــتصد جوینده دانش در خود جــای داده بودند.
بنا به اســناد به جــای مانــده از آن دوران ،مدت
تحصیل در مدرســه نصیبین ســه سال بود و طی
دو دوره تابستانی و زمستانی مجالس درس برگزار
می شد .برای اقامت شاگردان آن نیز مجموعه های

متشــکل از خانه های کوچک اختصاص یافته بود
که در هرکدام هشت الی  10نفر می زیستند.
از دیگر ســوی ،شاگردان بدون اجازه مسووالن
مدرســه حق خروج از محوطه مدرسه را نداشته و
تنها بــه هنگام تعطیلی مجالس درس اجازه بیرون
رفتن می یافتند .شایان توجه است که کالس های
درس مدرسه نصیبین به طور معمول از صبح تا شام
برقرار بود .در این روزگار با گسترش دین مسیح و
زبان ســریانی ،حوزه های علمی بسیاری به توسط
مسیحیان در شــهرهای مختلف ایران بنیان نهاده
شد .از این مدارس دانشــمندان بزرگ و نام آوری
چون نرســی و فرهاد ،رئیس دیر شــهر موصل و
پولــس ایرانی که کتابی مشــتمل بر بحث منطق
به ویژه منطق ارســطویی برای انوشیروان نوشت
برخاستند.
نجوم و هیأت
یكی از علــوم متداول و پیشرفتــه در دوران
ساســانیان علم نجوم و هیأت بود كه دانشــمندان
و منجمــان دوره بعد از اســام از بقایای كتابهای
این دوره اســتفاده كردند و از عقاید ایرانیان در این

باب هم ردیف با عقاید رومیان و بابلیان و هندیان
مطالبی نقــل نمودهاند كه مورد تأیید و اســتفاده
ستارهشناسان و علمای علم هیأت قرار گرفته است.
فلسفه مانی  -اندیشه مزدک
در عهد ساسانی دو مکتب نوین مزدکی و مانوی
ظهــور نمودند و البته این دو مکتب صفحاتی نوین
را در تاریخ فلســفه ایران بــاز نمودند که به جای
خود شایان توجه است .آنچه روشن است ،مزدکیان
و مانویــان بــه تبلیغ اصــول خویــش پرداخته و
بدیــن ترتیب این دو مکتب توســعه ای روزافزون
یافتند ،به خصوص حکمت مانوی گســترش بسیار
یافت و در پهنه وســیعی از دنیای آن روزگار یعنی
از چین تا سرزمین گل (فرانسه) هوادارانی یافت.
شــایان توجه اســت که مانی برای ســهولت
آموزش اصول آیین خویــش به مردم عادی و بی
ســواد از تصاویر زیبا ســود می جست و به همین
سبب به مانی نقاش نیز ملقب گردید .از معروفترین
کتاب های او که تصاویر زیبا در آن جلوه می نمود
کتاب ارژنگ را می توان نام برد.
مزدک نیز با نشــر افکار خویــش که به مرام
اشــتراکی اشــتهار یافته بود و بســیار به فلســفه
مارکسیســتی  -سوسیالیســتی امروزین شباهت
داشــت از نیروهــای موثــر در فرآینــد دانش و
دانش پژوهی عصر ساســانی به شمار می آمد .پیام
اجتماعی فلسفه مزدک ایجاد نظام مساوات جویانه
توزیــع ثروت بود .آیین مزدک که از نظر اقتصادی

به تقریب ماهیت سوسیالیســتی داشت یک جنبش
دینی عرفانی با جنبه های اجتماعی نیرومند بود.
جنبشی که توســط مزدک برپا گشت خیزشی
توده پســند و برابــری خواهانه بود که در شــکل
افراطی خــود برابری توزیع ثروت و شکســتن یا
کاســتن موانعی را توصیه می کرد که ســبب شده
بود دارایی و زن در دســت طبقات ممتاز قرار گیرد.
فردوسی در اثر ســترگ خویش ،شاهنامه ،جزئیات
بیشــتری درباره فلســفه اخالقی و اجتماعی آیین
مزدک به دست داده و اقرار داشته است که در آیین
مزدک انســان می بایست بر پنج دیو رشک ،کین،
خشم ،نیاز و آز چیره باشد تا سعادتمند گردد.
در حقیقت ،همانگونه که دکتر احسان یارشاطر،
از نویســندگان مجموعــه تاریخ ایران دانشــگاه
کمبریچ ،اذعان داشته است فلسفه اخالقی مزدک
بر پایه های صلــح و عدالت مبتنی بود .وی بر آن
باور بــود دور کردن رنج از مردمــان که علت آن
وسوســه های دیو تاریکی اســت تنهــا با از میان
برداشــتن انگیزه های هم چشــمی و ستیزه و با
ســهیم کردن مردم در بهره برداری از وســایل و
منابع موجود با روحیه عشــق به برادری و برابری
امکان مــی یابد .مزدک نیز چــون مانی کتابی را
برای تبلیغ آیین خویش نگاشــته بــود که امروزه
در دست نمی باشد ،اما در منابع تاریخی سده های
نخســتین اســامی بــه دو ترجمه ابــن مقفع و
ابان الحقی از آن اشاره شده است.

ثبتی و دادگستری

آگهی تحریر ترکه
نظر به اینکه در پرونده کالســه  94/5ح ش م این شورا دهستان مهارلو محمد مددی درخواست تحریر ترکه مرحوم احمد مددی مهارلوئی را نموده
و قرار ترکه به شــماره  25مورخ  94/5/18صادر گردیده اســت و برای تاریخ  94/9/8رأس ساعت  3بعدازظهر نوبت تحریر ترکه تعیین گردیده لذا
بدینوســیله مســتندا ً به ماده  210قانون امور حسبی به تمامی ورثه متوفی یاد شــده یا نمایندگان قانونی آنها ،بستانکاران از متوفی و مدیونین به وی و
هرکس که به هر طریقی حقی به ترکه متوفی دارد ابالغ میشــود که رأس ســاعت و تاریخ اعالم شده در محل شورای حل اختالف دهستان مهارلو به
نشانی دبیرستان فارابی جنب مسجد ابوالفضل (ع) حاضر شوند.
/16992م الف
رئیس شورای حل اختالف دهستان مهارلو -مختار خسروپور
آگهی
خواهان ناصر بهشــتیپور دادخواســتی به طرفیت خوانده بتول قربانی
به خواســته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج تقدیم
دادگاههای عمومی شهرستان فسا نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2
دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان فسا واقع در استان فارس شهرستان
فســا ارجاع و به کالســه  9409987310200215ثبت گردیده که وقت
رســیدگی آن مورخ  94/8/27ساعت  10تعیین شــده است .به علت
مجهولالمکان بودن خوانده /متهم و درخواســت خواهان /شــاکی و به
تجویــز ماده  73قانون آیین دادرســی دادگاههــای 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.
 /599م الف
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان فسا
سکینه جمالی
آگهی
اداره اوقــاف و امــور خیریــه فســا نســبت بــه دادنامه شــماره
 9309977310300964صادره از شــعبه سوم حقوقی دادگستری فسا در
پرونده کالســه  920534این دادگاه تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده
است نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده زرین تاج متصدی فسایی فرزند
محمدحســین مجهولالمکان میباشــد مراتب برای یک نوبت آگهی
میشود تا نامبرده از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز به دفتر
دادگاه مراجعه و نسخه دوم دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی را
دریافت و در مهلت مقرر پاســخ خود را کتب ًا به این مرجع واقع در شعبه
سوم دادگســتری فسا تسلیم نماید پس از انقضای مهلت وفق مقررات
اقدام خواهد شد.
 /596م الف
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه حقوقی فسا
روشندل
آگهی تغییرات شرکت فوریتی پدیده دنا دارو شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  29831و شناسه ملی 10530419622
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  94/6/7تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:
بر اســاس موافقتنامه شــماره  1394030511137007296اداره کل ثبت
شــرکتها نام شرکت از شــرکت فوریتی پدیده دنا دارو به شرکت
پدیده دنا دارو تغییر یافت و ماده  1اساسنامه به شرح مزبور اصالح شد.
با ثبت این مســتند تصمیمات اصالح ماده اساسنامه (تغییر نام) انتخاب
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت
و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
 /16861م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه محمد درویش رحیمــی فرزند صفدر به اتهام ایراد ضرب و
جرح عمدی و توهین از طرف این دادســرا تحت تعقیب میباشد و ابالغ
احضاریه به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشــان میسور نگردیده
بدینوســیله در اجرای ماده  115قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی
و انقالب در امور کیفــری مراتب به نامبرده ابالغ تا پس از درج آگهی در
شعبه  16دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شیراز به منظور پاسخگویی و
دفاع از اتهام انتسابی در پرونده کالسه  940789حاضر گردد پس از انقضاء
یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی به موجب مواد  217و  218قانون مذکور
تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/16991م الف
دادیار شعبه  16دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
دوبحری
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوسیله به زرین تاج متصدی فسایی فرزند محمدحسین که به موجب
دادنامه  9309977310300964در پرونده  920534ابالغ میشــود چنانچه
نســبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف بیســت روز از تاریخ انتشار
این آگهی درخواســت خود را به این مرجع واقع در شــعبه سوم حقوقی
دادگســتری فسا تســلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضای مهلت
مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
 /595م الف
مدیر دفتر شعبه سوم حقوقی دادگستری فسا
هادی روشندل
آگهی حصر وراثت
اکبر اسمعیلی مزیدی فرزند آقا نور دارای شناسنامه شماره  3484فسا به
شرح دادخواست به کالسه  94/694ح ش مرکزی از این شورا درخواست
گواهی حصر وراثــت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مرحومه
شکوفه اسمعیلی مزیدی به شناسنامه شماره  94فسا در تاریخ  94/4/16به
علت سانحه تصادف در شیراز منجر به فوت و در محل اقامتگاه خود دفن
گردیده است وراث حینالفوت آن مرحومه منحصرند به:
 -1اکبر اسمعیلی مزیدی فرزند آقا نور دارای شناسنامه شماره  3484فسا
(پدر متوفیه)
 -2رضوان نیکنام شــیری فرزند علیشیر به شناســنامه شماره  85فسا
نوبندگان (مادر متوفیه)
 -3رحیم قاســمی مقدم فرزند نصرت به شناسنامه شماره  4160فسا ایل
خمسه (همسر متوفیه) و الغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی
مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفیه نزد او باشد از
تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر
خواهد شد.
 /594م الف
شورای حل اختالف حوزه مرکزی فسا
امور حصر وراثت
خرم احسانی

آگهی مزایده عمومی (فروش خودرو)
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس حسب مجوز کمیسیون ماده دو به شماره  4629/17/51مورخ  94/4/31توسط سازمان امور اقتصادی
و دارایی فارس در نظر دارد  5دســتگاه خودروهای سواری قابل شمارهگذاری به شــرح جدول ذیل را به باالترین قیمت پیشنهادی از طریق
مزایده عمومی به فروش برساند لذا از کلیه متقاضیان دعوت میشود جهت بازدید از خودروها به آدرس شیراز خیابان همت جنوبی اداره کل
ثبت اســناد و امالک استان فارس مراجعه و نسبت به دریافت برگ شرایط مزایده از تاریخ  94/7/25به مدت  6روز یا با مراجعه به سایت به
نشــانی  WWW.SABTFARS.IRیا واحد فناوری اطالعات طبقه دوم این اداره کل اقدام و از تاریخ  94/7/30لغایت  94/8/14نسبت به ارسال
مدارک به آدرس فوقالذکر اقدام نمایید ضمن ًا به اســتناد بند دال ماده  18قانون مناقصه و مزایدهها از شــرکتکنندگان جهت شرکت در
کمیسیون مزایده دعوت به عمل میآید.
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 /16863م الف

آگهی اخطاریه دفترخانه
عنایتاله شکوهی مســقانی مجهولالمکان چون به موجب نامه
 94/2223/1اجرای احکام شــورای حل اختالف قصردشت جهت
انتقــال پراید  512ج  74ایــران  63به قربــان قربانی محکوم
گردیدهاید لذا به شــما اخطار میگــردد ظرف مدت ده روز
پس از رؤیت اخطاریه جهــت اجرای حکم به این دفترخانه واقع
در فلکه قصردشــت اول ایمان شمالی کوچه  40پالک  52تلفن
 36300202مراجعه نماییــد و در غیر این صورت برابر مقررات
اقدام میگردد.
 /16987م الف
سردفتر اسناد رسمی  69شیراز
فرزاد نیکوئی
آگهی حصر وراثت
ابراهیم قنبری صفری کوچی فرزند ســروعلی دارای شناسنامه
شماره  17142فسا به شرح دادخواســت به کالسه  94/688ح
ش مرکزی از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شادروان مرحوم امیرحسین قنبری صفری
کوچی به شناسنامه شماره  2560727056فسا در تاریخ 94/3/22
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وراث حینالفوت آن
مرحوم منحصرند به:
 -1ابراهیم قنبری صفری کوچی فرزند ســروعلی به شناسنامه
شماره  17142فسا (پدر متوفی)
 -2فاطمه قنبری کوچی فرند عزیز به شناسنامه شماره  23فسا
(مادر متوفی) و الغیر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک
نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از
متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /580م الف
شورای حل اختالف حوزه مرکزی فسا
امور حصر وراثت
خرم احسانی
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دوﮔﺎﻧﻪ

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله به محمدصادق ســاعیان آزاد فرزند همــت که به موجب
دادنامــه شــماره  9109977310100486در پرونده کالســه  910279به
پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر
تادیه از مورخ  90/6/20و مبلغ  1808000ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ
 7200000ریال بابت حقالوکاله وکیل طبق تعرفه محکوم گردیده است ابالغ
میشود حکم صادره  20روز از تاریخ انتشــار قابل واخواهی و  20روز پس
از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی میباشد چنانچه نسبت
به حکم صادره اعتراض دارد ظرف  40روز پس از تاریخ انتشــار این آگهی
درخواست خود را به این مرجع واقع در شعبه اول حقوقی دادگستری فسا
تســلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات
قانونی اقدام خواهد شد.
/77م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی دادگستری فسا
کامران ابراهیمی
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
ســید ابوالحسن فال اسیری با تسلیم ســه برگ استشهادیه که در دفتر
اسناد رسمی شماره  3شیراز تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد
یک جلد سند مالکیت مربوط به موازی سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک
 15/138واقع در بخش  3شــیراز که ذیل ثبت  3871صفحه  29دفتر  5به
نام سید ابوالحسن فال اسیری ثبت و سند مالکیت شماره  481322ب 93
صادر شــده به علت سهلانگاری مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای
صدور ســند المثنی نموده اســت مراتب طبق مــاده  120اصالحی آیین
نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی
معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد تا ده
روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه
اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرســید و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت
سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/16865م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه سه شیراز
سیروس لطفی ابیوردی

