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جواد جعفری فسایی (سها) کار درخوری انجام
داده است؛ چرا هر کس میتواند این چنین عشق
و عالقهی خود را نسبت به زادگاهش بیان نماید.
در کنار هم مجتمع کردن مفاخر یک شــهر باعث
میشود حس احترام مردم نسبت به آن خطه زیاد
گردد .چه بسا این کتاب و انسانهای فرهیختهای
که در کتاب جمع شــدهاند منابــع درخوری برای
محققان و پژوهشــگران باشــد .ما قب ً
ال در کتاب
پلکانهای نقرهای که همراه با سرکار خانم سیما
ســلیمانپور انجام دادهاند با مفاخر و فرهیختگان
شــهر فسا آشــنا شــده بودیم و اینک این کتاب
تکمیل کننده آن اثر میباشد.
نویســنده کتاب هدف از کار سخت و عاشقانه
خود را اینطور مینگارد:
«بیادعا ولی پویا ،به هر جا که زمزمهای
از ســرفرازی و علــم و دانشاندوزی
به گوش میرســید و میرسد سفر کرده
و در خلوت خویش ،با تالش و کنکاش،
به قلههــای رفیع علم و هنــر و افتخار
صعود کردند و قدرشناسی تاریخ و نگاه
رضایتمند بازماندگان را به خود معطوف
داشتند و آنچه در این رهگذر به سمع و
نظرتان میرسد از این دسته است.
بیایید شهر و دیارمان را بهتر شناخته و
چهرههای نامآورش را بیشتر قدر بدانیم
و به خاطر بســپاریم که در جایی زندگی
میکنیم که دارالفضل فارس نام گرفته و
همچنان دارالفضل خواهد ماند.
اگر چه این جهان شیراز دارد
به هر جا گل ،گلی طناز دارد
بزن فال و سری هم تا «فسا» آی
«فسا» هم ،سر و پای ناز دارد
و اما دکتر منصور رســتگار فسایی که عشق و
عالقه ایشان نسبت به زادگاهشان زبانزد است در
پیشگفتاری درباره عشــق و همت جواد جعفری
سخنانی نوشــتهاند در مطالعه کتاب وزین «مانا و
ماندگاریهای شهر مادریام فسا» که برای من از
چند جهت شوقانگیز بود.
* نخست آنکه دربردارنده اطالعات بسیار مفید
و ارزندهای اســت که جناب جعفری با شایستگی
تمام و حوصله و دقت و صرف وقت بســیار آن را
فراهم آوردهاند و آیینهای ســاختهاند که گذشته و
حال شهر باستانی فسا را به خوبی در آن میتوان
دید و با تحوالت فرهنگی و اجتماعی این شهر در
طول روزگار آشنا گشت.
* دیگر اینکه نویسنده این کتاب که خود چون
میرزا حســن فسایی از روستای «کوشک قاضی»
فسا برخواسته اســت ،ادیبی شاعر و زباندانی درد
آشناست که در دورهی معاصر در «فسا» زاده شده
و بالیده و به کمال رسیده است و به عنوان معلمی
تحصیل کرده و دلســوز و عالقمند با نســلی نو

همنشینی داشته و همهی نیازها و توانمندیهای
مردم دوران خویش را به خوبی شــناخته است و
به عنوان یک رســالت فرهنگی بر آن شده است
تا یافتههای خویش را دربارهی شــهر زادگاهش
بــه دقت ،به تحریر درآورد و بــه تدوین و تحریر
کتابی مفید بپردازد که مرجعی مفید برای شناخت
این شهر تاریخی فرهنگپرور باشد.
***
مهمترین قســمت کتاب «سابقه تاریخی
فسا» میباشد .بدیــن معنی که شخصیت واقعی
فسا در طول تاریخ کهنی که دارد ،شکل میگیرد.
به فرازهایی از این قسمت توجه میکنیم.
* این شــهر با فاصله  145کیلومتری
جنوب شرقی شــیراز به طول  56دقیقه
قوســی (بین  53درجــه و  19دقیقه تا
 54درجه  15دقیقهای طول شرقی) و به
عرض  53دقیقه قوســی (بین  28درجه
و  31دقیقه تــا  29درجه و  24دقیقهی
عرض شمالی) در ناحیهی مرکزی استان
فارس و با تابلو دانشگاهها و مراکز علمی
متعدد ،منظرهی باغهای مرکبات ،زیتون،
شکوفهها و عطر دلپذیر درختان نارنج و
لبخندهای روحبخش ،به مردمان و نگاه
مشتاق مسافران سالم گفته و مقدمشان
را گرامی میدارد.
* در کتاب «احسنالتقاسیم فی معرفهاالقالیم»
مقدسی در اوصاف فسا چنین آمده است:
«در همهی این سرزمین دلگشاتر ،خوشهواتر،
نیکمردمتر ،خوشمیوهتر از فســا یافت نمیشود.
شــهرکی بزرگ دارد که دارای بازاری اســت که
همه از چوب ساخته شده است.
جامع نیز که از آجر اســت از آنجا میباشــد،
از جامع شــیراز ،بزرگتر و مانند جامع دارالسالم
دارای دو صحن اســت که با یک ســر پوشــیده
به یکدیگر میرســند .از خوشــی و برکت آن هر
چه بخواهی بگو چوب ســرو همانند رومی دارد.
از چاههایی که در کوههای فســا آبی میجوشــد
و در گودالها که زیر آن اســت جمع میشــود و
برای کسی که از باد خشکیده باشد بهبودی آورد.
آبهای دیگر نیز هست که آشامیدن آنها همچون
دارو سودمند اســت .در آنجا ،کانهای مومیا نیز
هست مانند دارابجرد»
* معاصر وی «ابن حوقل بغدادی» که
در سال  331به سیر و سفر مبادرت ورزید
و مدت  28سال کشورهای اسالمی را از
نزدیک مورد بازبینی و بررسی قرار داده
و نتایج دیدار خود را در «صورتاالرض»
آورده است که او ایالت فارس را به پنج
والیت تقسیم مینماید.
«والیت اصطخر ،اردشیر خره ،والیت
دارابجرد که کرســی آن نیــز دارابجرد
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میباشد و شهر فســا اگر چه بزرگتر و
آبادتر از آن است اما والیت مذکور به دارا
پادشاه منسوب اســت و او همین شهر
را به عنــوان دارالملک برای این والیت
ســاخت .پس از این با والیت ارجان و
سرانجام والیت شاپور است».
* زادگاه ابومحمد روزبهان فســوی که پادشاه
ملک سخن ســعدی برای حفاظت از شهر شیراز،
خدای را به این شــیخ و شــیخ کبیر سوگند داده
است که:
به ذکر و فکر عبادت به روح شیخ کبیر
به حق «روزبهان» و به حق پنج نماز
مردی که با ارایهی طریقت ،شــریعت را بازگو
نمود که:
دل داغ تو دارد ارنه بفروختمی
در دیده تویی وگرنه بر دوختمی
جان منزل توست ارنه روزی صد بار

در پیش تو چون سپند بر سوختمی
* صاحب البلدان از فرزندان تهمورث
دیوبند میگوید که:
«تهمــورث را ده فرزند بود به نامهای
جم ،شیراز ،استخر ،فســا (بسا) ،خبابا،
کســگر ،کلــواذی ،قرقیــا ،عقرقوف و
دارابگرد یا دارابجرد ،هر کدام از ایشان
را شهری داد که نام و نسب هموست».
* در شاهنامه ثعالبی چنین مضبوط است که:
«چون گشتاســب به ســلطنت رسید خدای را
فر ایزدی از وجناتش
ستایش کرد و او را ثنا گفتّ .
طالع بود ،امور کشور را به احسن وجوه تنظیم کرد
و مالیات برقرار ســاخت و حکومت به سران سپاه
واگذار کرده به آبادی پرداخت و شــهر فسا را در
فارس بنیاد نهاد.
* در فارسنامه ابن بلخی مذکور است
که:

«پســا» بهمن پدر دارا بنا کرده است
و شهری اســت بزرگ ،چنانکه بسط آن
چند اصفهان باشــد اما مختل اســت و
بیشترین ویران ،و اعمال و نواحی بسیار
دارد .آبها ،در آن جمله از کاریز اســت و
هیچ چشمه ،شــهر و آبی دیگر نیست و
هوای آن معتدل است و درست .و جایی
سخت خرم و نیکوست و میوههایی که در
گرمسیرها باشد جمله آنجا موجود است
چنانکه در هر باغــی درخت جوز (گردو)
و ترنج و نارنج و انجیــر و مانند این ،از
میوههای سردسیری و گرمسیری به هم
باشد بسیار و مثل جاهای دیگر نیست.
***
* در فصــل دوم بــه فرهیختگانــی پرداخته
شــده اســت که نام فســا را بلندآوازه ساختهاند.
اولیــن معرفی از دانشــمند علم صــرف و نحو
«ابن درســتویه» اســت که در قرن ســوم
میزیســته است و بعد «ابو اسماعیل آبان بن
ابی عیاش فیروز العبدی البصری الزاهد»
اســت که گویا از  15ســالگی به بغداد رفته و از
پیروان خاص امام محمد باقر(ع) بوده که به دستور
ایشــان دو کتاب درباره شــیعه و مظلومیت آنان
نوشته اســت .و بعد «ابوعلی نحوی فارسی»
اســت که او هم جزء ارادتمندان «سیبویه» عالم
بینظیر علم نحو بوده است .و در این راه «ابوعلی
نحوی» بینظیر بوده است.
کاش جواد جعفری عزیز قدما را یکجا میآوردند
و معاصرین را بعــد از آنها .حال به ترتیب حروف
الفبــا یا ســزاواری علمی و دانش و آثار ایشــان.
پریدن خواننده از قرن ســوم و چهارم و پنجم به
اکنون ،کمی تــوی ذوق میزند .پس از غالمعلی
آریا و غالمرضا افراسیابی و اقلیدس به ناگهان به
«امیر غیاث الدین منصور فسایی االصل»
که تولد ایشان قرن هشتم است برخورد میکنیم
و بعد «ارسالن بساســیری» (قرن پنجم) بعد به
قرن دوازدهم میرســیم (شیخ یوسف بحرانی) و
پس از آن به آیتاله احمد بهشتی که معاصر است
و دیگــران و دیگران کــه ای کاش نام متقدمین
ابتــدا در یک فصل جداگانه با شــرح حالشــان
میآمــد و بعد معاصرین .آن هــم با توجه به علم
و دانش آنان و تأثیرگذاریشان بر فرهنگ ایران و
جهان .در هر حال این هم پیشــنهادی بود( .البته
که ریش و قیچی دســت ما نیست!) مث ً
ال شیخ
ابومحمد بن ابــی نصر روزبهان بقلی که
یکی از اعاظم بزرگ فساســت و در قرن ششــم
میزیسته پس از اسامی تعدادی از معاصرین آمده
است .قسمتی از سرگذشت این عارف وارسته:
در سنین ســه ،هفت و پانزده سالگی
ســه بار جاذبهی الهی در قلب او خطور
کرده .در سن  15سالگی خضر نبی باعث
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بیداری وی گردیده اســت .بعد از سن
 25سالگی از فسا به شــیراز میرود و
در ربــاط «ابومحمد الجوزک» مســکن
میگزیند .ســپس در باب «الخداش بن
منصور» که امروزه آن را «درب شــیخ»
گویند (در خیابان لطفعلی خان زند فعلی)
به ریاضت مشغول میشــود .شبانهروز
 60رکعت نماز میخواند .شــب زندهدار
بود .هفت ســال در کوه «بموی» شیراز
(غار دراک) مشــغول ذکــر و عبادت و
ریاضت بود .در سال  560هجری قمری.
امیر سلغری تکله ابت زنگنه ،شیخ را از
فسا به شــیراز میآورد و مورد لطف قرار
میداد و چند زمانی هم شــیخ به زیارت
بیتاهلل الحرام و روضــهی نبی میرود.
شیخ مســلمان و ســنی و پیرو مذهب
شاهی بوده است .اما فرزندان وی ظاهرا ً
به تشیع مایل میشوند .شیخ سفرهایی
بــه کرمان ،عراق عرب ،حجاز ،شــام و
مصر داشته اســت .شیخ به مدت پنجاه
سال در مســجد جامع عتیق شیراز وعظ
و اندرز داشت.
یکی دیگر از چهرههای برجســته فســایی که
شــرح حالش در کتاب آمده اســت دکتر منصور
رستگار فسایی اســت که سعی میکنیم فقط نام
آثار ایشــان را چاپ کنیم تا خوانندگان بیشــتر به
این انسان فرهیخته آشنا شوند.
- 1آتشــکده  - 2تصویرآفرینی در شــاهنامه
فردوسی  - 3مقاالتی درباره شعر و زندگی حافظ
 - 4مقاالتی درباره شعر و زندگی حافظ (به اهتمام)
 - 5داستان فرود ســیاوش  - 6برگزیده بوستان
ســعدی  - 7اژدها در اساطیر ایران  - 8فارسنامه
ناصــری  - 9مقاالت تحصیلــی درباره حافظ (از
مســعود فرزاد)  - 10فرهنگنامههای شاهنامه (3
جلد)  - 11کلیات دیوان نعمت فسایی  - 12گفتار
درباره شاهنامه فردوســی  - 13تذکرهی دلگشا
 - 14ســرودههای فرزاد (به اهتمام)  - 15انواع
شعر فارســی  - 16برگزیده سامنامه  - 17دیوان
مظفر شیرازی  - 18حماســهی رستم و سهراب
 - 19حماسه رستم و اسفندیار (توضیح و گزارش)
 - 20فارسنامه بلخی  - 21تذکره شعرای دارالعلم
شــیراز  - 22آثار عجم از فرصتالدوله شــیرازی
 - 23احوال و آثار دکتر پرویز ناتل خانلری - 24
انواع نثر فارسی  - 25آشتی با قاآنی  - 26کلیات
ابواسحق اطعمه شیرازی و  19اثر دیگر
***
فصل بعدی «ابنیه و آثار» شهرســتان فسا
اســت که برای محققان و پژوهشــگران بســیار
راهگشاست .تألیف جواد جعفری فسایی قابل اعتنا
و درخور توجه است .به امید خواندن آثار درخشانی
از ایشان.

ثبتی و دادگستری
آگهی
حسب محتویات پرونده کالسه  940978این دادیاری آقاشیرین نفیسی
متهم است به ایراد ضرب و جرح عمدی و ابالغ احضاریه به دلیل نامعلوم
بودن اقامتگاه امکانپذیر نبوده اســت اینک مراتب با تجویز ماده 174
قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در یک نوبت آگهی
میگردد و متهم مکلف اســت ظرف یک ماه از تاریخ نشر در این شعبه
حاضر و در قبال اتهام منتسبه دفاعیات خویش را ارائه نماید بدیهی است
پس از پایان وقت مقرر قرار مقتضی صادر خواهد شد.
/19188م الف
دادیار شعبه اول دادسرای ممسنی
رهام رضائیان
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوسیله به ابوذر مرادی کوچی فرزند علیاصغر که به موجب دادنامه
شــماره  9409977310100402شــعبه اول حقوقی فسا در پرونده کالسه
 940302که محکوم به پرداخــت  240000000ریال بابت وجه دو فقره چک
به شمارههای  476368مورخ  93/12/27به مبلغ یکصد میلیون ریال و
چک شماره  476360مورخ  93/5/1به مبلغ  140000000ریال به عنوان اصل
خواسته و خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ چکها لغایت روز اجرای حکم
طبق نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی و  7170000ریال بابت هزینه
دادرسی و مبلغ  11760000ریال بابت حقالوکاله وکیل گردیده است ابالغ
میشــود حکم صادره بیست روز از تاریخ انتشار قابل واخواهی و بیست
روز پــس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی میباشــد
چنانچه نســبت به حکم صادره اعتراض دارد ظــرف چهل روز پس از
تاریخ انتشار 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.
/657م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی دادگستری فسا
کامران ابراهیمی
آگهی حصر وراثت
زهرا سلیمانی رونیز سفال دارای شناسنامه شماره  23927جهرم به شرح
دادخواست به کالســه  94/727ح ش مرکزی از این شورا درخواست
گواهی حصــر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مرحوم
ابراهیم جوکار دهوئی فرزند خیراله به شناسنامه شماره  33استهبان در
تاریخ  94/4/14در اقامتگاه دائمی خود فوت گردیده و وراث حینالفوت
آن مرحوم منحصرند به:
 -1زهرا سلیمانی رونیز سفال به شناسنامه شماره  23927جهرم (همسر
دائمی متوفی)
 -2حدیثــه جــوکار دهوئی فرزنــد ابراهیم به شناســنامه شــماره
 2560236044فسا
 -3فاطمــه جــوکار دهوئــی فرزند ابراهیم به شناســنامه شــماره
 2560366002فسا (دختران متوفی)
 -4محمدرضا جــوکار دهوئی فرزند ابراهیم به شناســنامه شــماره
 2560563959فسا
 -5محمدمهدی جوکار دهوئی فرزند ابراهیم به شناســنامه شــماره
 2560739968فسا (پسران متوفی) و الغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت
آگهی مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد
او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد.
 /654م الف
شورای حل اختالف حوزه مرکزی فسا
امور حصر وراثت
خرم احسانی

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  139260311001023743مورخ  92/8/28هیأت اول 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 کوکب صالحی قرقانی فرزند شیرخان به شماره شناسنامه  80صادره از شیراز در
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  209/92مترمربع پالک  6989فرعی از  1793اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  26فرعی از  1793اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی غالمعلی اسکندری محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص دادخواست با شــماره مکانیزه  9409987529300719و
شــماره بایگانی  940887ش اول خفر خواهــان صفدر زارعی فرزند
یداله به طرفیت خواندگان  -1بهادر اکبری  -2حسن اکبری  -3حسین
اکبری  -4شهناز اکبری  -5شاهگل اکبری همگی فرزندان خداخواست
مبنی بر اثبات مالکیت نســبت به یک قطعه زمین به موجب قولنامه
 1358/11/15بــا توجه به اینکه خواهــان آدرس خواندگان مذکور را
مجهولالمکان اعالم نموده است حسب ماده  73قانون آیین دادرسی
مدنــی مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار چاپ میشــود
خوانــدگان میتوانند مهلت یک ماه پس از چــاپ آگهی روزنامه در
صورت تمایل جهت شــرکت در جلسه رســیدگی مورخ 94/9/23
ساعت  9صبح شــعبه اول دادگاه عمومی بخش خفر حاضر و یا الیحه
دفاعیه تنظیم و به این شــعبه ارســال و یا وکیل دادگستری معرفی
نمایند ضمن ًا میتوانند در وقت اداری تا قبل از وقت رســیدگی اعالم
شده با مراجعه به این شعبه از محتویات پرونده باخبر شوند در غیر
این صورت دادگاه غیاب ًا اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
 /19186م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بخش خفر
کرمی
آگهی حصر وراثت
علیمحمد کاظمی فرزند محمدحســن به شرح درخواستی که در این
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و
اعالم داشته که شادروان محمدحسن کاظمی فرزند محمدهاشم به
شماره شناسنامه  46صادره از شیراز در تاریخ  93/9/18در اقامتگاه
دائمی خود زرقان فوت نموده و وراث حینالفوت وی عبارتند از:
 -1علیمحمد کاظمی به شــماره شناسنامه  495شــیراز متولد 1349
فرزند متوفی
 -2محمدهاشم کاظمی به شماره شناسنامه  397شیراز متولد 1364
فرزند متوفی
 -3احمد کاظمی به شــماره شناسنامه  1772شــیراز متولد 1367
فرزند متوفی
 -4زهرا کاظمی به شــماره شناسنامه  942شیراز متولد  1352فرزند
متوفی
 -5زهره کاظمی به شــماره شناسنامه  111شیراز متولد  1354فرزند
متوفی
 -6راضیه کاظمی به شماره شناسنامه  395شیراز متولد  1364فرزند
متوفی
 -7مرضیه اســامی فرزند حاجی تقی به شماره شناسنامه  141شیراز
متولد  1333همسر متوفی و الغیر
اینک شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را
یک نوبت آگهی مینماید تــا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای
از متوفی نزد او میباشــد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این
شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 /19191م الف
شورای حل اختالف شعبه اول زرقان

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 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 اول94/8/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/27 :
/19226م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی حصر وراثت
کبری امام قرشی دارای شناسنامه شــماره  503متولد  1326به شرح
دادخواست به کالسه  94/115ح ش ک از این دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثــت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان علیرضا کمالی
سروستانی به شماره شناسنامه  15در تاریخ  94/1/23در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر همسر متوفی
 -2آرش کمالی به شــماره شناســنامه  19411صادره از حوزه  4شیراز
فرزند متوفی
 -3آزیتا کمالی سروســتانی به شماره شناسنامه  331صادره از حوزه 3
شیراز فرزند متوفی
 -4عاطفه کمالی سروستانی به شماره شناسنامه  4942صادره از حوزه 9
شیراز فرزند متوفی و الغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه عصر
مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شــخص یا اشــخاصی اعتراضی
دارند و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک
ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 /19190م الف
رئیس شورای حل اختالف کوهنجان حوزه قضایی سروستان
جوکار

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  139460311001020507مورخ  94/7/26هیأت ســوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی هوشیار رضائی فرزند مرتضی به
شماره شناسنامه  368صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  176/67مترمربع پالک  20653فرعی از  1792اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  295فرعی از  1792اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رســمی فرجاله امیری 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
داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشــار 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 اول94/8/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/27 :
/19272م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی حصر وراثت
اسفندیار جعفری دارای شناسنامه شــماره  610به شرح دادخواست به
کالســه  94/339از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شــادروان امیرحسین جعفری فرزند اسفندیار به
شماره شناســنامه  2380742774در تاریخ  94/7/10در اقامتگاه دائمی
خود در شهرستان ممســنی بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت وی
عبارتند از:
 -1اســفندیار جعفری فرزند الیاس به شــماره شناسنامه  610صادره از
ممسنی پدر متوفی
 -2زهره کشــتگر فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه  468صادره از
ممسنی مادر متوفی و الغیر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهــی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /19189م الف
قاضی شورای حل اختالف شعبه خومهزار ممسنی
محمد علمداری

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  139460311001020826مورخ  94/7/30هیأت ســوم
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 جابر ســلمانپور فرزند مرتضی به شــماره
شناســنامه  1638صادره از المرد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 242/16مترمربع پالک  11307فرعی از  2139اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  6و  13/15فرعی از  2139اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رســمی عابد دهقان 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 اول94/8/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/27 :
/19271م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

