روزنه
پنجشنبه  21آبان 1394

در عصــ ِر رو ِز سهشــنبه  12آبانمــاه 1394
توفيقــي حاصل آمد و با داييام علياصغر پرچمي
و پسر داييام حسين ترحمي به روستاي مهديآبا ِد
تنگ ايج رفتيــم و از نزديك حفرهي عظيمي كه
ِ
كردن زمين در يك با ِغ اناري حاصل
از فروكــش
ِ
آمده بود ،را مشــاهده كرديم .پديد ِه نادري كه من
شــاهدان پير و جواني كه در آنجا بودند ،هرگر
و
ِ
نياكان خود چيزي
در عمرشــان نديده بودند و از
ِ
عمق آن نامعلوم بود و
دراين باره نشــنيده بودندِ .
قطعات بزرگي
هر لحظه كه بيشــتر ميايستاديم،
ِ
اعماق حفره پرتاب
از بدن ِه آن جدا ميگشــت و به ِ
بازتاب آن پس از چند لحظه
هيب
ِ
ميشد .صداي َم ِ
بهگوش ميرسيد.
خبــ ِر اين واقعه را از ســيدمرتضي مرتضوي و
همچنين از سيماي اســتان فارس ،شنيده و ديده
عظمت آن پي نبرده بوديم.
بوديم .ولي هرگز به
ِ
امكان
لحظه
هر
حفره،
اين
پشت
شــكافهاي ِ
ِ
مهيا بود .بــا ترس و دلهره
ريزش و ســقوطِ آن ّ
بهجلو رفته و درازكش بر زمين و دوربين بهدست،
كف حفره عكس بگيرم .همه مرا
پيش رفتم تا از ِ
سرزنش ميكردند و فرياد ميزدند كه« :رضا بلند
شو! زي ِر پايت دارد خالي ميشود!»
بــا دلهره عكســي گرفتم و خــود را به عقب

بين باغ و
كشاندم .هنگامي كه بر روي ِ
توبال (مر ِز ِ
راه) باغ رسيدم ،پيرمردي را ديدم كه مرا نصحيت
صاحب اين با ِغ اناري هســتم.
كرد و گفت« :من
ِ
كا ِر خطرناكي كردي».
پرسيدم« :چطور مگر؟!»
گفت« :چهار روز پيش كــه آبياري ميكردم،
دل كوه برميخاســت .من به
صدايي ناآشــنا از ِ
هيچ چيز پي نبردم .فردا صبح كه آمدم ،ديدم چند
درختان انارم نيست .بهجلوتر كه آمدم ،دهانم
تا از
ِ
از تعجب باز ماند .چي ِز ناديــده را ديده بودم .خدا
رحم كرد كه بهداخلش نيافتادم».
هيمنطور كه گر ِم گفــت و گو بوديم ،صداي
حيرتانگيــزي برخاســت .همــه از دو ِر حفــره
گريختنــد .هر لحظــه اين صدا تكرار ميشــد.
لَختههایي از بدنهي آن جدا ميگشــت و بهپايين
سقوط ميكرد.
پيرمرد گفت« :دهانهي آن روز به روز بزرگتر
ميشود .از ديروز دوشنبه كه اينجا بودم ،تاكنون
سين ديروز
ِ
وسعت بيشــتري پيدا كرده اســت .پَ ِ
درخت انار در اين حاشيه بود كه امروز ديگر
سه تا
ِ
نيست .نميدانم تا كجا پيشروي خواهد كرد؟»
تحير بود .پرسيدم:
چهرهي پيرمرد بُهتزده و ُم ّ
«اينجا جزء ايج است يا ديندارلوي فسا؟»

برخی از آداب و رســوم عروســی در مالمحله
قدیم و روستاهای جوار:
* انتخاب دختر به عنوان عروس یا همان نشان
کردن
* نامزدی و قند شکنی
* عروسی کوچک یا شیرینی خوران
* عروسی بزرگ
که البته چند برنامه کوچک و ســاده ای هم از
عروســی کوچک تا عروسی بزرگ برگزار می شده
که می توان به جهیزیه سیاهه کردن و رونمادهی
و خرده بار ،اشاره نمود.
مراسم شتی بران یکی از عروسی های
قدیم مالمحله گیالن
هنگامی که دختر مورد نظر پیدا شــد مادر داماد
به همراه چند نفر از خویشــان  ،پارچه و یا چیزی
را به عنوان نشــان کردن به خانه دختر می برند و
عروس خود را نشان می کنند و از این پس نامزدی
شــروع می شــود تا اینکه یک شــب پدر داماد به
همراه چند ریش سفید با کله قندی به خانه عروس
می روند تا از عروس رسما خواستگاری کنند و آن
شب کله قند را می شکنند و جواب بله را از خانواده

عروس می گیرند و بدین صورت مراسم قندشکنی
انجام می شود .کم کم خانواده عروس ،خود را برای
برپایی مراســم عروسی کوچک یا همان عقدکنان
آماده می کنند .مراسم عقد شرعی در خانه عروس
برگزار شــده و داماد با خویشان و خانواده به منزل
عروس آمــده و پای ســفره عقد می نشــینند و
بدین صورت مراسم عقد هم به پایان می رسد.
مراسم خرده بار بران (مالمحله قدیم)
درگذشته رســم براین بوده که دوسال ،عروس
در منزل پدری بماند تا عروسی بزرگ برگزار شود
در این دوسال پدر و مادر عروس جهیزیه دختر را
فراهم می نمودند و داماد هم دراین مدت امکانات
و منزلــی برای زندگــی تهیه می کــرد .در این
دو ســال ،داماد می توانســت به منــزل عروس
رفت وآمد داشــته باشد اما نمی توانست آنجا بماند
و برای همین نامزد بازی می کرد یعنی شــب ها
بدور از چشــم دیگران به منزل عروس می رفت و
تا پاسی از شب آنجا می ماند و سپس بدون اینکه
کســی متوجه شود از منزل عروس خارج می شد.
حال در این میان جوانان که می دانستند به اذیت و
آزار داماد بیچاره می پرداختند.

ســكه عبارت از یك تكه فلز اســت كه وزن
و عیار مخصــوص دارد ،با عالمت مخصوص یا
مهر كســانی كه آن را ضرب مــی كنند .اولین
سكه هایی كه در دنیا ساخته شد هفت قرن قبل
از میالد مســیح بود كه توســط لیدی ها ساخته
شــد ،آنها قوم ثروتمند و بــا قدرتی بودند كه در
آسیای صغیر می زیستند .این سكه های اولیه از
جنس مخصوصی كه الكتروم نام داشــت ساخته

می شدند.
الكتــروم یــك تركیــب طبیعی اســت كه
 ۷۵درصد طال و  ۲۵درصد نقره دارد .این سكه ها
به شــكل و اندازه یك لوبیا بوده اند و تقریب ًا یك
پول رسمی محسوب می شدند .سپس یونانی ها
هم به تقلید آنها از این فكر كه یك پول رســمی
فلزی رســمی داشته باشند اســتقبال و بنابراین
شروع به ســاختن پول ســكه ای كردند .بدین
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نشست زمين در ايج

محمدرضا آلابراهيم

آداب و رسوم عروسی در مالمحله
گیالن

تاریخچه ساخت اولین سکه ها
ترتیب ،حدود صد سال بعد ،بسیاری از شهرهای
ســرزمین بزرگ یونان و آسیای صغیر ،در جزایر
دریای اژه و سیســیل و جنــوب ایتالیا برای خود

ضرابخانه داشتند.
ســكه های طال بــا ارزش ترین ســكه ها
به حساب می آمده اند .بعد هم سكه های نقره ای

8

تنگ ايج اســت.
گفــت« :اينجــا مهديآبا ِد ِ
گزارشــگ ِر تلويزيون ايــن حفره را نشــان داد و
بهاشتباه گفت كه در روستاي ديندارلوي قر هبُال ِغ
فسا اين حفره ايجاد شده است .اگر چه در ديندارلو
هم شكافهايي در زمين ديده ميشود ولي اينجا
جزء ايج استهبان است».
پرسيدم« :كارشناســان زمينشناسي چيزي در
اين باره نگفتهاند؟»
گفت« :قرار اســت كه يك گــروه تحقيق با
جرثقيل و تجهيزات بيايند و ارزيابي كنند».
شدن آبهاي
گفتم« :بهنظ ِر شما ،بهخاط ِر كم ِ
زيرزميني نيست؟»
بدون
گفت« :چرا .اين همه چاههاي مجوزدار و ِ
دل زمين ميكشــند ،همين
مجوز كه آبها را از ِ
عواقب هم در پي دارد».
حاصل ميليونها
با تخلیه آبهاي زيرزميني كه
ِ
سال است ،عواقبي اينچنيني هم در پي دارد .اميد
كه بدتر از اين حادث نشود.
با خودم گفتم« :راســتي چرا انسان ،اين همه
اميال خويش ميسازد؟!»
طبيعت را
دستخوش ِ
ِ
در نزديكــي همين حفره ،رشــته قناتي وجود
خون جگر احداث كردهاند و
دارد كه
نيــاكان ما با ِ
ِ
آب
اند،
ه
زد
كه
عميقي
هاي
ه
چا
ر
خاط
ه
ب
اكنون
هم
ِ
ِ

آن را هم خشكاندهاند.
شهرســتان خودمان،
ي
ه
محدود
مگر در همين
ِ
آب چشمههاي
كه
است
نشده
باعث
وجو ِد چاهها
ِ
آب گرم خير و قناتهاي
َســرخون ،خواج ِه خضرِ ،
رونيــز و ايــج و محمدآباد خير كــه قرنها بلكه
دل زمين ميجوشــيد ،بهخشكي
هزاران ســال از ِ
ُمپ آتشكده را با آن همه زيبايي به
بگرايد؟ مگر غ ِ
زميني شورهزار تبديل نكردهاند؟!
باز جاي شُ ــكرش باقي اســت كه انسانهاي
َك
ش استهبان و ُمرغ ِ
طمعكار نميتوانند در كوه بَ ِ
آب بُندرهي ايج و بلنديهاي چشــمههاي
رونيز و ِ
مرگ
رودبــال ،چاهي حفــر كنند وگرنه شــاه ِد ِ
زودرس چشــمههاي َقهري ،پاد َزهري ،بُكبُكو،
ِ
بوخوُ ،مزخَ َنه (مرغخانه) ،گِــر ُدو (گِرداب) ،بُندره،
ُمرغَك ،رودبال و  ....بوديم.
چرا انسان اين همه خودخواه و لحظهبين است؟
اي كاش تلمبهها را از ســ ِر چاهها برميداشتند تا
حيــات خود ادامه
چشــمهها و كاريزها دوباره به
ِ
بدهند.
دل
چشمهها چه صفايي داشتند!
جوشش آب از ِ
ِ
قلب آدمي را بهآرامش و بخشندگي
ســنگريزههاِ ،
ســوق ميداد .دريغا دريغ كه انســان چه موجو ِد
حريصي است!

مراسم شتی بران
وقتی بساط عروسی بزرگ مهیا می شد از طرف
خانــواده داماد به خانواده عروس پیغام می دادند که
ما آمادگی برگزاری عروسی را داریم و می خواهیم
عروســمان را به خانــه ببریم .به هرحــال زمان
برگزاری عروســی با توافق طرفین معین می شــد.
عروســی دارای چند مرحله بود مثال چند روز قبل
از عروســی خانواده عروس خیاط مــی گرفتند تا
در منزلشــان لباســهای داماد و ...را آماده کند .در
ایــن چند روزی کــه خیاط در منــزل عروس بود
مراسم خیاط ســران برگزار می شد که از مهمانان
با شــیرینی محلی و چــای پذیرایی مــی گردید.
یک روز قبل از عروســی خانــواده عروس جهیزیه
عروس را آماده تحویل به خانواده داماد می کردند.
از طــرف خانواده داماد چند نفر با اســب و قاطر به
منزل عروس می رفتند و جهیزیه را بار اســب ها و
قاطرها می کردند و به منــزل داماد می بردند .مادر
داماد به یکــی از افرادی که جهیزیــه می آوردند
هدیه (جــوراب) می داد .این مراســم با پذیرایی از
طرف خانواده داماد به پایان می رســید و فردای آن
روز مراســم عروسی بزرگ برگزار می شد .عروسی

بزرگ در منــزل داماد و پذیرایــی از مهمانان هم
به عهــده خانــواده داماد بــود .دامــاد صبح زود
به آرایشــگاه می رفــت و عروس هــم همینطور،
نزدیک های ظهر اطرافیــان عروس ،عروس خانم
را ســوار اســب یا قاطر کرده و با درویشی خوانی
درویشــان مالمحله را بطرف خانــه داماد حرکت
می دادند .داماد هم با اطرافیانش ســوار بر اسب و
قاطر یا پیاده به پیشــواز عروس می رفتند وقتی به
نزدیکی عروس می رسیدند ،داماد یک نارنج ،پرتقال
و ســیب یا یک تکه قند به طــرف عروس پرتاب
میکند که مفهوم برکت خواهی و طلب نیک بختی
درآن نهفته اســت .ســپس داماد در کنار عروس
قــرار گرفته و به اتفاق هم بــه منزل خانواده داماد
می رفتند .و رسما عروس خانم وارد منزل همسرش
می شــد و زندگی تازه آغــاز می گردید .از مهمانان
پذیرایی می شــد و بعد از ناهــار هرکس مبلغی را
می پرداخــت به عنوان رونمای عروســی ،دو نفر و
رونماها را جمع کرده و اســامی افراد را در دفتری
می نوشــتند و بدین صورت مراسم عروسی بزرگ
هم به پایان می رسید و بعد از آن مراسم پاگشایی
عروس خانم به منزل خویشان آغاز می شد و...

و باالخره سكه های مســی .ضرب سكه توسط
یونانی ها حدود  ۵۰۰ســال دوام داشت .رومی ها
هم این عقیــده را پذیرفته و حدود  ۵۰۰ســال
ضرب سكه را اجرا كردند .بعد كم كم هنر ضرب
ســكه آن حدت و شدت خود را از دست داده و از
ســال  ۵۰۰تا حدود  ،۱۴۰۰سكه های متعلق به
این دوره خیلی نــازك بوده و قابل توجه نبودند.
اما در قرن پانزدهم ،هنر ضرب سكه دوباره احیا

و فلز ،فراوان تر شد و استاد كاران این حرفه برای
قلم زدن روی سكه ها به كار گمارده شدند.
اولین ســكه های انگلیســی قبل از رسیدن
رومــی ها ضرب شــده بودنــد و در زمان غلبه
«نورمنها» قریب هفتــاد ضرابخانه دایر ،در این
كشور وجود داشت .اما در سال  ۱۸۵۰ضرابخانه
سلطنتی ،تنها ضرابخانه انحصاری و تأسیس شده
از طرف دولت بود.

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  1394603110010117579مــورخ  94/6/29هیأت 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 ماهپرور انصاری فرزند خداخواست به شماره
شناسنامه  607صادره از کازرون در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  198مترمربع پالک  5464فرعی از  2143اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  1فرعی از  2143اصلی واقع در بخش  4شیراز حصه
مشاعی متقاضی 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 اول94/8/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/21 :
/18470م 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  139460311001018821مورخ  94/7/12هیأت سوم
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مهدی اخالصی ابرقوئی فرزند
محمدحسین به شماره شناسنامه  106صادره از ابرکوه در سه دانگ
مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت  200مترمربع پالک
 5463فرعی از  2143اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1فرعی از
 2143اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی معصومه
صدیق 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 اول94/8/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/21 :
/18469م 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  139360311001034027مــورخ  93/12/5هیأت دوم
موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ســعید دانــا فرزند فریدون به
شماره شناســنامه  401صادره از آباده در ششدانگ یکباب کارگاه به
مســاحت  300مترمربع پالک  887فرعی از  2145اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  3فرعی از  2145اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالکین رسمی غالمحسین و حسن و اکبر و منوچهر و اشرفالملوک و
اقدسالملوک همگی پایدار محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی
که اشــخاص 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 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 اول94/8/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/21 :
/16909م 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  139460311001018287مورخ  94/7/9هیأت 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 محســن جوکار فرزند یعقوبعلی به شماره
شناسنامه  165صادره از شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 163/19مترمربع پالک  9620فرعی از  1651اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  801فرعی از  1651اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالکین
رسمی پروین دیانیم و فرنگیس اقبالی و روحی صبا 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 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 مــدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/21 :
/16908م 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  139460311001017306مــورخ  94/6/26هیأت 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 شاه صنم پارسایینیا فرزند نصراهلل به شماره
شناســنامه  2701صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 294مترمربع پالک  1297فرعی از  2144اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  2144اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی علی-
حیدر حســنی 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 اول94/8/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/21 :
/18471م 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  139460311001011412مــورخ  94/5/25هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی صفر نظری ســبوکی فرزند
نورمحمد به شماره شناسنامه  2صادره از شیراز در ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  148/95مترمربع پالک  53697فرعی از  1652اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  539فرعی از  1652اصلی واقع در بخش
 4شیراز خریداری از مالک رســمی علی فرجام 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 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 اول94/8/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/21 :
/18472م 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  139460311001005179مورخ  94/3/26و رأی اصالحی
 139460311001010120مــورخ  94/5/4هیــأت 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 کاظم جمشــیدی فرزند خلفعلی به شــماره شناسنامه 242
صادره از الرســتان در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 248/70
مترمربع پالک  3880فرعی از  2071اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 2071اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رســمی عباس
شریفی شــریفآبادی 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 اول94/8/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/21 :
/18474م 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  139460311001004044مورخ  94/3/3هیأت دوم موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضی علی ضامن زارع فرزند علیتاز به شــماره
شناســنامه  2512صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 227مترمربع پالک  8149فرعی از  2052اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  75فرعی از  2052اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک
رســمی محمدصادق ممتازی 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 اول94/8/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/21 :
/18478م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

