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قد و باالت به سرو ناز مونه
دو چشمونت به چشم باز مونه
لب و دندون شیرینی که داری
به شربت خونه شیراز مونه
از ترانههای محلی شیراز
سراینده این ترانه ،از بیان «شربت خونه شیراز»
نگاهی دارد به عرقیات گیاهی شیراز مانند :نسترن،
بیدمشک ،بهار نارنج و گالب که نوشیدنش هنوز
هم فرحبخش است و اگر هوا کمی گرم باشد ،در
گذشــته همراه با برف و اکنون با یخ لذتی خاص
دارد.
مؤلف کتاب که خود شاعری تواناست ،با توجه
به این ترانه محلی درباره زادگاهش «فسا» چنین
مینویسد:
اگر چه این جهان شیراز دارد
به هر جا گل ،گلی طناز دارد
بزن فال و سری هم تا «فسا» آی
فسا هم سروهای ناز دارد
و بدین ترتیب مؤلــف ارجمند جواد جعفری ما
را به کتــاب «مانا و ماندگارهای شــهر مادریام
فسا» آشنا میکند .کتاب را میخوانی و درمییابی
که کتابهایی هســتند که برای شهری آبروداری
میکننــد و این کتــاب ارزشــمند در ردیف آن
کتابهاست.
امید اســت اهالی این شهر در فرصتهایی که
به دســت میآورند فــارغ از رویدادهای زندگی با
محبت به ســراغش بروند .به باور من که با کتاب
دوستی صمیمانهای دارم.
این کتاب «مانا و ماندگارهای شــهر مادریام
فســا» میتواند یکی از دلخوشــیهای مردم این
شهر باشد .مؤلف همت کرده از سابقه تاریخی فسا
نوشــته و بیست و هشت نفر از نامآوران این اقلیم
را معرفی کرده است.
و ایــن کاری اســت شایســته و در عین حال
پرزحمت ،این شخصیتها به خوبی معرفی شدهاند
و در هیچ زمینهای مؤلف کوتاهی نکرده است.
کتاب یک جمعآوری ساده نیست ،روی هر نام
جستجو صورت گرفته ،تحقیق دقیق انجام شده و
در پایان هر مطلب منابع آن سوژه ذکر شده است،
تا چنانکه عالقمندی بخواهد -موضوع را بیشــتر
دنبال کند -یک راست به این منابع مراجعه کند.
نــام این شــخصیتها در کتاب ذکر شــده و
درباره آن مطالبی نوشته شده است :ابن درستویه،
ابواســماعیل ابــان ،ابوعلی نحــوی ،غالمرضا
افراسیابی ،کریم اقلیدس ،امیر غیاثالدین منصور
فســائیاالصل ،شــیخ یوســف بحرانی ،ارسالن
بســا ســیری ،آیتاهلل احمد بهشــتی ،علیاصغر
تجویدی ،ابوبکر تمســتانی ،میرزا حسن حسینی
فسائی ،میرزا حســن خان حکمت صحرا رودی،
منصور رســتگار فســائی ،ســید محمد رضوانی
«فسائی» سیدالواعظین ،سید محمدصادق رفیعی،
عبدالرســول رنجبران ،روزبهان شیخ ابومحمدبن
ابی نصر ،بقلی فســائی« ،شیخ شطاح» ،زردشت
خورگان فسائی ،شیخ محمدجعفر فاخری فسائی،
کمــاال فدشــکوئی ،کریم پورفســائی مشــهور
به شــیرازی ،امیر مختــار ،ذبیحاهلل متشــرعی،
ســید مجدالدین ،مســیحای فارســی فدشکوئی
فسوی «فسائی» ،مهدی نظامی ،نعمت فسائی و

 ...از چهرههایی هســتند که در کتاب آمده .بعضی
را از نزدیک میشناسم و با چند نفری گپ و گفت
داشتهام.
از جمله زندهیاد دکتر غالمرضا افراسیابی استاد
شایســته دانشکده ادبیات شــیراز که  17اثر از او
باقی مانده است.
محمدحســن معروف به آقــا کریم
اقلیدس در سال 1335
شاگرد کالس ششــم ادبی دبیرستان سلطانی
بودم و ایشــان مدیرمان بود .شــخصیت ویژهای
داشت ،هوای شیراز و گویش شیرازی را داشت.
دلش میخواست شــیرازی ،شیرازی و فسائی،
فســائی بماند .آن زمان هنوز لهجه تهرانی لهجه
غالب نبود و دیگر شهرستانها را تحت تأثیر قرار
نداده بــود .جوانها ،مخصوص ًا دختــر خانمها با
یک سفر چند روزه به تهران ،تهرانی نمیشدند!؟
خاطرهای از ایشــان دارم .یک روز سر کالس
مشــغول تدریس کلیله و دمنه بود .آقای موالئی
معاون دبیرستان که بعد از ایشان مدیر شد ،آرام در
کالس را زد و گفت :آقای مدیر تشریف آوردهاند!
آقای اقلیدس گفت :بفرمایید منتظر باشــید ،تا
درســم تمام شود .تمام ســاعت را تدریس کرد و
بعد از کالس بیرون رفت .آقای اقلیدس در مراتب
فضل و دانش در سطح باالیی بود و برای خودش
آن زمان در علم و دانــش پهلوانی بود .فراموش
نمیکنــم «ق» را به گونهای خاص تلفظ میکرد.
این را بگویم که جمع دانشآموزان از او حســاب
میبردند.
مؤلف کتاب درباره ایشــان مینویسد :شاعر و
روزنامهنــگار بود ،اما هیچگاه تظاهر به شــاعری
نمیکرد .شاعری شوخطبع و بذلهگو و زندهدل بود.
استاد شایسته علیاصغر تجویدی
چهره مانــدگار اســتان در نگارگــری ایران،
حرفهای بیشماری برای گفتن دارد.
اســتاد پیرامون هنر نگارگری چنین عقیدهای
دارد« :نگارگری هنری ملی و اصیل است».
مینیاتور همواره به شاخهای از نقاشی تعلق داشته
و از دیرباز در خدمت شعر و ادبیات بوده و با ادبیات
پیوند عمیقی داشته است .در واقع نگارگری همواره
با مضامین ملی مورد استفاده قرار میگرفته است.
نگارگری ایرانی همواره سیالی مخصوص به خود
را داشته و آن بُعد نمائی که در آثار اروپاییها وجود
دارد .در نگارگری یافت نمیشــود .به این ترتیب
اگــر قواعد صحیحــی در این هنر رعایت شــود
میتوان از نگارگری در اشــکال نو استفاده کرد،
منتهــی همانطور که اشــاره کردیم مشــروط به
اینکه المانهای موجود در قالبها گنجانده شود،
یعنی نمیتــوان از عناصر غیر ایرانی در نگارگری
اســتفاده کرد و باید در چارچوب سنتی ارائه شود.
«ص  78کتاب»
دکتر منصور رستگار فسائی
دکتر منصــور رســتگار از چهرههــای ماندگار
ایران زمین است با کارهای قابل ستایش و ماندنی...
بیش از  45اثــر خواندنــی دارد .وی از جمله
فردوسیشناسان ایران است.
کارهــای چشــمگیری در زمــان تدریس در
دانشــگاه شیراز انجام داد که از جمله توجه خاص
به ادبیات معاصر بود.
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معرفی کتاب از :ابوالقاسم فقیری

تا آن زمان در دانشکدهها بیشتر متون تدریس
میشد .او و دیگر دوستانش شعر و ادبیات داستانی
را به دانشجویان شناساندند و با پیگیری مداومش
سبب شــد که اکنون در دانشگاهها ادبیات معاصر
تدریس شــود« .فسا» غزلی است زیبا از استاد که
میخوانید:
تا بر صفای چشم تو وا میشود دلم
آئینهدار خاطرهها میشود دلم
پر میکشد دلم به هوای ستارهها
سیمرغ قاف و مرغ هوا میشود دلم
غوغای عاشقان جهان ،در نوای توست
راهی بزن بزن که مست نوا میشود دلم
بیتی برای خاطر دلتنگیام بخوان
کز ساز عشق ،عقدهگشا میشود دلم
تنهاترین خموش و خروشان دل من است
اینجا زبان حال حال خدا میشود دلم
بیدوست ،در مالل شب تلخ انتظار
بنبست غصهزای بال میشود دلم
ترکم مکن که ترک وفایت نمیکنم
با من بمان که جای صفا میشود دلم
یادش به خیر باد ،جوانی و عاشقی
کز آن هنوز ،نغمهسرا میشود دلم
هر دم دلم برای خودم تنگ میشود1
بیتاب رهسپار «فسا» میشود دلم
 - 1اشــاره به مصراعــی از محمدعلی بهمنی
گاهی دلم برای خودم تنگ میشود.
کریم پورفسائی مشهور به «شیرازی»
امیر مختار
کریم پور از دوســتداران راســتین دکتر محمد
مصدق بود .نادرهمردی که عاشــق این سرزمین
بود و جان شیرینش را هم برای ایران داد.

کریــم پور کــه امیــر مختار هــم صدایش
میکردند اهل هر کجا که باشــد باعث افتخار ما
فارسیهاست .امتیاز روزنامه «شورش» را داشت.
این روزنامه ســخت مورد توجه مــردم ایران بود.
حقایق را مینوشت.
شــورش که به شــیرازی میرســید فروشش
از چهــارراه زند تا نزدیکیهای شــهرداری طول
میکشــید و بعد روزنامه دســت به دست میشد.
این همه استقبال از یک روزنامه تاکنون بیسابقه
و بیمانند است .یاد این شهید آزاده گرامی باد.
رضوانی «فســائی» ســیدالواعظین
سید محمد
ســید محمــد ملقب بــه «فصیحالزمــان» یا
ســلطانالواعظین متخلص به «رضوانی» فرزند
سید ابوالقاسم در ســال  1240خورشیدی در فسا
به دنیا آمد و تا شــانزده سالگی در فسا بود .سپس
برای ادامهی تحصیالت بــه اصفهان و قم رفت
و مقامــی منیع در علوم کســب کرد و به وعظ بر
منابر اشتغال ورزید و چنانکه اشاره رفت از دو تن
از پادشــاهان قاجار القایی را دریافت نمود چنانکه
خود گوید:
رضوانیا هر آنکه کند چون تو وصف دوست
دارد لیاقت آنکه فصیحالزمان شود
فصیحالزمان در ســرودن انواع شــعر توانا بود،
ولی طبعش بیشتر به غزلســرائی تمایل داشت.
غزلیاتش به شیوه ســعدی و مشحون از معانی و
ترکیبات تازه ،پرشــور و شورانگیز و گاهی حاوی
پندهای عبرتآمیز اســت .به پیروی از ســعدی
افتخار میکند و خود میگوید:
خویش را خواندم اگر سعدی دوران نه عجب
که مرا هر که بدین نام بخواند عجب است

این غزل زیبا و ماندگار از اوست:
آرزو
همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی
چه زیان تو را ،که من هم برسم به آرزویی
به کسی جمال خود را ،ننمودهای و بینم
همه جا به هر زبانی بود از تو گفتگویی
غم و درد و رنج و محنت ،همه مستعد قتلم
تو ب ِ ُبر سر از تن من ،ب ِ َبر از میانه گویی
به ره تو بسکه نالم ،ز غم تو بسکه مویم
شدهام ز ناله نائی ،شدهام ز مویه مویی
همه خوشدل اینکه مطرب بزند به تار چنگی
من از آن خوشم که چنگی بزنم به تار مویی
چه شود که راه یابد سوی آب تشنهکامی
چه شود که کام جوید ز لب تو کامجویی
شود اینکه از ترحم دمی ای سحاب رحمت
من خشک لب هم آخر ز تو تر کنم گلویی
بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت
سر خُ م می سالمت ،شکند اگر سبویی
همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا
تو قدم به چشم من نه ،بنشین کنار جویی
نه به باغ ره دهندم که گلی به کام بویم
نه دماغ اینکه از گل شنوم به کام بویی
ز چه شیخ پاک دامن سوی مسجدی بخواند
رخ شیخ و سجده گاهی ،سر ما و خاک کویی
نه وطنپرستی از من به وطن نموده یادی
نه ز من کسی به غربت ،بنموده جستجویی
بنموده تیره روزم ،ستم سیاه چشمی
بنموده مو سپیدم ،صنم سپید رویی
نظری به سوی «رضوانی» دردمند مسکین
که به جز درت امیدش نبود به هیچ سویی
در صفحــه  234کتاب شــعری آمده از مؤلف
کتاب در قالب مثنوی ،شعر شکلی عامیانه دارد.
خواندنی اســت و آدمی را به یاد ترانههای ناب
محلی میاندازد.
نام شعر هست «تاق پازری».
شــاعر از زادگاهــش میگویــد ،کودکیاش،
پدربزرگش ،نــوروز کودکیاش ،مهربانی و صفای
مردمــش و تفرجگاههای دیارش ...این شــعر ،از
کارهای خواندنی شــاعر صمیمــی ،جواد جعفری
فسائی «سها» است که ابیاتی از آن را میخوانید:
تاق پازری
شهر من ،ای دیار کودکیام
ای هوایت بهار کودکیام
ای همیشه به خون من جاری
ای که ریشه ،به رگ رگم داری
نام تو تا همیشه باورم است
طعم تو طعم شیر مادرم است
من نخواهم دمی جدایی تو
تو فسائی و من فسائی تو
***
کوچههایت ُگل از ادب دارند
صد سالم و ثنا به لب دارند
در مشامت شمیم شبنمهاست
بوی نان بوی خوش گندمهاست
جنگلت از شکوفه سرریز است
شاخه در شاخهاش سحرخیز است
***
من همان طفل شاد دیروزم
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عاشق عید و صبح نوروزم
صبح بابابزرگ برجسته
او که بر ریش خود حنا بسته
او که اهل نماز و ایمان بود
عیدیاش الی برگ قرآن بود
اهل ذکر و اذان رو شسته
مسجد باصفای گلدسته
***
تو به ُملک «پسا» نسب داری
نخل پا در عسل ،رطب داری
کوزههایت هنوز ُگل بیزند
چشمه ،چشمه ،گالب میریزند
گر چه سرو دریمیات افتاد
خم نشد قامتت از این بیداد
ابن حوقل ببین چها گفتهست
هر چه گفتهست ،کان ُد ّر سفته است1
شهر من ،شهر شاعران غزل
شهر شعر و شعور و شهر عمل
بوی شهد کماچ و شاخ نبات
آن نسیم خنک ،ز خیس قنات
شهر من ،شهر فارغ از هر بند
شهر صدها شهید غیرتمند
من ز آب تو مست ُمل شدهام
همدم شاخههای گل شدهام
تو پر از عالمی و وارسته
هم انار شداب سربسته
دل من برده تاق پازری است
آبشار تُل کدیوری است2
آن اتاق و بنای دیرینه
گوشه ،گوشه بلور آئینه
آن بنای محمدی و سرمدی است
آن گالب و گل محمدی است
به چه شکلی سرایم این بشکوه
تُل ضحاک و کوه خرمنکوه
من همان خیس خاک دامنهام
بوسنهام3
عاشق تنگ مجد و َ
گر چه در خاطرم جز آهی نیست
آه و صد حیف ،حوض ماهی نیست4
تو برایم بهشت بیرنجی
پر ز عطر بهار نارنجی
خوش بمان تا که کوچه دل بزند
یک دهن عاشقانه کِل بزند
من نخواهم دمی جدایی تو
تو فسائی و من فسائی تو
پینویس
 - 1نــام جغرافیدان بغــدادی در قرن چهارم
هجری که به فسا مســافرت نموده و درباره این
شهر مطالب زیادی نوشته است.
 - 2تاق پازری= اشاره به سردر شهرداری قدیم
 - 3تنــگ مجــد و بوســنه دو تفرجــگاه در
کوهستانهای اطراف فسا
 - 4حوض ماهی نام قناتی در وســط بازار که
دیگر اثری از آن نیست
***
کتاب از انتشــارات نوید شــیراز اســت .برای
مؤلف کتاب اســتاد جواد جعفری «ســها» و ناشر
برگزیــده داریوش نویدگوئی ســامت و موفقیت
آرزو میکنیم.

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
برابــر رأی شــماره  139460311001019445مــورخ  94/7/19هیأت 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 لطفاله طالعزاده الری فرزند محمدجعفر به
شــماره شناسنامه  397صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  218/36مترمربع پالک  5482فرعی از  1659اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  218فرعی از  1659اصلی واقع در بخش  4شیراز
حصه مشــاعی متقاضی محرز گردیده است .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 اول94/8/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/5 :
/20211م 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  139460311001020517مورخ  94/7/26هیأت سوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ابراهیم خواســگر فرزند علی به
شــماره شناسنامه  384صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  351/04مترمربع پالک  5430فرعی از  2082اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  2082اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رســمی غدیر زارع 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 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 اول94/8/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/5 :
/19738م 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  139460311001021292مورخ  94/8/5هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی زیاد زندی لک فرزند حیدر به شماره شناسنامه 540
صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  160/56مترمربع
پالک  1304فرعی از  2144اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2144اصلی
واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی ابراهیم کارگر محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نســبت 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 ســند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/5 :
/19737م 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  139460311005001719هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
عبدالرضا بهشتی فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه  261صادره از
نیریز در یک قطعه باغ به مســاحت  60550مترمربع پالک  2فرعی از
 3895اصلی متخذه از پالک  3895از ســهام مشاعی متقاضی واقع در
نیریز بخش  22فارس محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 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 ،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 اول94/8/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/5 :
/346م 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  139460311001021300مورخ  94/8/5هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانه بالمعــارض متقاضی نجف جهانخواه فرزند حیاتقلی به شــماره
شناسنامه  222صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 151/11مترمربع پالک  53805فرعی از  1652اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  508فرعی از  1652اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رســمی سیفاهلل عوضی 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 اول94/8/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/5 :
/20218م 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  139460311001019248مورخ  94/7/16هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی امین ابولی اخچلو فرزند رضاقلی
به شماره شناسنامه  2صادره از فیروزآباد در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  198/29مترمربع پالک  7265فرعی از  2083اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  2083اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رسمی ســید ابوطالب گلســتانی محرز گردیده است .لذا
بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه 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 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 اول94/8/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/5 :
/20214م 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  139460311001022046مورخ  94/8/10هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی مهرزاد صیادی فرزند مسیح به شماره شناسنامه 6
صادره از جهرم در ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت  11/78مترمربع
پالک  5432فرعــی از  2082اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 168
فرعی از  2082اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی
خداخواست زارع 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 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 اول94/8/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/5 :
/20213م 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  139460311001022032مــورخ  94/8/10هیأت اول
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 مهرزاد صیادی فرزند مســیح به
شماره شناســنامه  6صادره از جهرم در ششــدانگ یکباب مغازه به
مســاحت  31/35مترمربع پالک  5431فرعــی از  2082اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  168فرعی از  2082اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رسمی خداخواست زارع 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 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 مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/5 :
/20212م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

