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تخت فوالد بنایی پر رمز و راز

نقش ایران در معماری اسالمی
هرچند می توان رد پای عناصر و مشــخصه های
معماری ایران پیش از اســام در ابنیه امویان و بعدا
در معماری آغازین خالفت عباســی را پی گرفت ،اما
به دلیل تعداد کم بناهای به جای مانده از نخســتین
قرون طلوع اســام در ایران ،به درســتی نمی توان
تعیین کرد که تا چه حد معماری ایران در شکل گیری
معماری اسالمی اولیه ،نقشی حیاتی داشته است.
در واقع نخستین بقایای قابل ذکر از ابنیه اسالمی
ایران ،متعلق به اوایل سده پنجم هجری قمری است،
یعنی زمانی که انتقال عناصر معماری اسالمی تقریبا
در واپسین مراحل نهایی خود است.
عالوه بر مشــکل کمبود آثار برجا مانده معماری،
مســئله دیگری نیز کار بررســی و تاریخ گذاری آثار
قــرون اولیه را دچار مشــکل می کنــد و آن نحوه
توزیع ابنیه در کشــور ایران اســت؛ بدین معنا که در
حال حاضر بناهای به جای مانده از دوران اولیه ورود
اســام به ایران ،همگی در شــهرهای کم اهمیت و
روستاها و یا در محله های دور افتاده از مراکز شهری
باقــی مانده اند .به عبارت دیگر ،اگر امروز هنوز اثری
از این ابنیه معماری هست ،به دلیل همین دورافتادگی
است! و اال یا در اثر گذشت زمان تخریب می شدند و
یا آنقدر بازسازی و تحول در طول این سال ها در آنها
اتفاق می افتاد که امروز دیگر بازخوانی شکل و احوال
اولیه آنها غیرممکن می نمود.
امــا با همین آثــار برجای مانده تــاش خواهیم
کرد کــه مهمترین ویژگی هــای تاثیرگذار از تمدن
پیشااسالمی ایران را در هنر معماری اسالمی بررسی
کنیم.
بــه طور کلی می توان گفت تقریبا عموم بیســت
بنای ایرانی که تاریخ قدمتشــان به پیش از سالهای
 390ه .ق می رســد ،مســجد بوده اند .این امر خود
نمایانگر اولویت نوع معماری در آن دوران اســت .اگر
بخواهیم نوع این مســاجد را دســته بندی کنیم باید
بگوییم به طور کلی فرم و نقشه غالب در این مساجد
یکی از صورت های زیر است:

* مســاجد چهل ســتونی؛ یعنی مســجدی که
شبســتانی با هر تعداد ســتون دارد و در عرف به آن
مســجد عربی گفته می شــود .مانند :مساجد قدیمی
شــهرهای دامغان ،نیریز ،ســیراف (جنوب فارس)،
استخر ،شوش ،یزد و شوشتر
* مســاجد بــا گنبدخانــه؛ این مســاجد کوچک
اصوال متشــکل از یک گنبدخانه هســتند که شاید
ملحقاتی جزئی نیز در گذشــته داشــته اند که اکنون
معدوم شده اند مانند :مســاجد قروه و یزدخواست (یا
ایزدخواست در فارس) و ابرقو
* مســاجد مســقف؛ که مشــتمل بر یک فضای
سراسری مسقف با طاقبندی گهواره ای متقاطع است
مانند :مساجد هزاره و بلخ در افغانستان
* مساجد ایوانی؛ مساجدی هستند که با کاربست
ایوان و صحن پیشین ساخته می شوند مانند :مسجد
نیریز ،بامیان و نیشاپور (تپه مدرسه)
هرچنــد این چهــار نوع مســجد را بــا توجه به

شــاید تا کنون نام ماچوپیچــو را در فیلم ها

یا انیمیشــن هایی با تم ماجراجویی شنیده باشید.

ویژگی هــای خاص هر یک می تــوان از هم متمایز
کرد اما به طور کلی می توان گفت رایج ترین شــیوه
مسجدســازی در دوران اولیه ورود اســام به ایران،
همگی انشــعابی از مســجد چهل ســتونی (عربی)
بوده اند .با این حال مساجد ساخته شده در ایران ،سه
ویژگی دارند که آن ها را از همتایان عربی خود متمایز
می کند:
اول اینکه هیچ یک از نمونه های ایرانی مســاجد
چهل ســتونی ،در بزرگی  ،حجم و وســعت به پای
مساجد چهل ستونی عربستان و میانرودان نمی رسند.
علت این امر شــاید این باشد که مســاجد عربی در
شــهرهای بزرگ برپا شده اند اما این سبک معماری
آن شهرکها و روستاها بوده است .البته الزم
ایران ،از ِ
به ذکر اســت که بنا بر قرائن تاریخی در شــهرهای
بزرگ ایران نیز مســاجد چهل ستونی بنا می گردید
طرز
اما یا به طور کلی از بین رفته اند مانند مســجد ُم ّ
نیشــاپور ،و یا به دالیل تغییرات عظیم ،دیگر ماهیت

چهل ســتونی آنها ،غیر قابل بازشناسی است ،مانند:
مســجد جامع عتیق شیراز و یا مســجد جامع عتیق
اصفهان.
دوم اینکه مشــخصه های معماری ساسانی تاثیر
خــود را بــه هر نحوی در ســاخت مســاجد برجای
گذارده انــد ،مثــا در بنای تاریخانــه دامغان (که به
خطا تاریکخانه خوانده می شــود) و مسجد جامع یزد
و مسجد جامع اصفهان ،دهانه مرکزی مسجد (یعنی
فاصله میان دو ردیف ســتون )که مقابل با محراب و
مســیر رو به قبله آن قرار می گرفت ،فراختر از دیگر
دهانه ها بود ،و ســردر ورودی مســجد نیز با همان
مقیاس و مقابل با آن ســاخته می شد .این در حالی
بود که قاب مســتطیل بلندی با بدنه بنایی و مزین به
انواع کاشیکاری بر سه سمت باالیی آن بسته می شد.
این عنصر با عظمــت و ابهت برانگیز که در واقع
مکمل سر در ورودی مسجد بود ،در باالی ایوان های
جانبــی صحن و ایــوان پیش شبســتانی نیز تکرار
می گردید و به آن پیشطاق گفته می شد .نکته جالب
آنکه این پیشطاق ،همان ایوان ساسانی واقع بر محور
ورودیه ای تشریفاتی تا تاالر بارعام کاخ مقابلش است
که در مســجد به خوبی نمایان می گردد .نمونه این
نقشــه را می توان در مســجد امام اصفهان مشاهده
کرد .ســوم آن که در بیشــتر مســاجد ایران از قبیل
مسجد دامغان ،نائین ،فهرج و سمنان ،برتری متداول
طاق گنبدی گهواره ای بر بامســازی تخت (رایج در
مساجد عربی) مشهود است که خود نشان دیگری از
میراث هنر معماری ساسانی است.
ایــن نفوذ عناصــر معماری ساســانی را در دیگر
اجزای کم اهمیت مســجد از قبیــل کنگره های بام
و بارو ،ســه کنج های مخروطی ،خشت های بزرگ
آجری ،هالل های بیضوی و جرزهای مدور و به طور
کلی تزئینات مسجد نیز می توان همچنان پی گرفت.
جمیع ویژگــی های باال به طــور کلی مهمترین
خصوصیاتی است که در مساجد اولیه اسالمی به تاثیر
از هنر ساسانی نمود یافته اند.
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تخت فوالد نام قبرستان قدیمی شهر اصفهان است که به نام های لساناالرض و بابا رکنالدین
نامیده میشــده است .قدمت این گورســتان از قرن چهارم هجری تا کنون است.زمان پیدایش این
قبرستان چندان روشن نیست ،لیکن وجود آثاری چند قدمت آن را به دوران قبل از اسالم میرساند.
از جمله قبر یوشع نبی در تکیه «لسان االرض» (اکنون در گلستان شهدا) از پیامبران بنیاسرائیل در
این قبرســتان واقع است .این اثر به طور یک جا و پس از آن اجزای آن یک به یک در فهرست آثار
ملی ایران ثبت شده است .در میان هر یک از قطعههای تخته فوالد آرامگاه یک یا چند تن از مشاهیر
نامدار قرار دارد و آن قطعه به عنوان تکیه و به نام آن فرد نامیده میشود.

«بورابورا»،یکی یکدانه زیبای نشسته در اقیانوس آرام

ماچوپیچو ،شهری مرموز
شــهری مرموز که مطابــق با معمــاری اینکاها
ساخته شــده و آنچنان این روزها مورد توجه قرار
دارد کــه لقب یکــی از عجایــب هفتگانه دنیای
متمدن را نیز بدان داده اند؛ شــهری که همه چیز
آن هماننــد نامش پر رمز و راز اســت .براســاس
اطالعــات موجود ،اینکاها این شــهر را در اوایل
قرن  15میالدی آغاز کرده بودند .بر اساس شواهد
باستانشناسي ،ماچوپيچو شهري معمولي نبوده و
از آن به عنوان خلوتگاهي بــراي گذران اوقات
فراغت بزرگان اينكا استفاده ميشده است.
در ساخت بیشتر سازه های این شهر از هیچگونه
مالتی اســتفاده نشده اســت و معماران اینکاها با

برش های شــگفت انگیز و دقیق ســنگ ها این
شــهر را بنا کرده اند .ماچو پیچو در  70کیلومتری
شمال غربی کوسکو ،در باالترین نقطهٔ کوه ماچو
پیچو 2350 ،متر باالتر از ســطح دریا واقع شــده
اســت .این اثر از مهمترین آثار باستان شناسی در
آمریکای جنوبی و پربینندهترین جاذبهٔ توریســتی
کشور پرو محسوب می شود.
این شــهر جزو میراث ثبت شده یونسکو بوده
ونقش مهمی در افزایــش درآمدهای ارزی دولت
پرو دارد .البته حضور پیوســته گردشگران در این
منطقــه نگرانی هایی را در رابطــه با تخریب آثار
تاریخی موجود در آن ایجاد کرده است.

بورابورا،یکی یکدانه زیبای نشسته در اقیانوس آرام است که با سواحل ماسه ای ،آبهای فیروزه ای
و صخره های مرجانی احاطه شده است .آبهای اطراف جزیره چنان شفافند که بهترین و لوکس ترین
امکانات ورزشهای آبی برای لذت بردن از این همه شفافیت و یک رنگی فراهم است.
برای تماشای نواحی داخلی جزیره،تورهای سافاری به راه است تا ازجاده های ناهموار و خطرناک
عبور کرده و در عوض توریست ها را به تماشای زیباترین چشم اندازهای خاص ترین جزیره دنیا ببرد.
در بورا بورا  5جایگاه مشخص برای غواصی موجود است که هر ایستگاه ویژگی های خاص خودش
را دارد .تورهای جت اســکی هم برای تماشای تاالب های معروف بورابورا در اختیار گردشگران قرار
می گیرد .مجموعه بین المللی «تاالسو» جزیره ،ارائه کننده بهترین چشمه های آب گرم در اقیانوس
آرام است .و اما این همه نعمت و زیبایی در کنار شهرت مرواریدهای سیاه به اوج رسیده است.
تمام هتل ها و اقامتگاه های جزیره اغلب در کنار ســاحل قرارگرفته اند و حتی گاهی به آب هم
زده اند.اگرچــه که هزینه اقامت در این هتل هــا ارزان نخواهد بود و پس انداز خوبی می خواهد اما
هیچگاه نباید ناامید 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  139360311005000036هیأت 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
محمدعلی مصطفوی فرزند اکبر به شــماره شناسنامه  14445صادره از
نیریز در یکباب ساختمان به مساحت  266/44مترمربع پالک  26فرعی
از  242اصلی مفروز و مجزی شــده از پــاک  242اصلی واقع در نیریز
بخش  22فارس خریداری از مالکین رســمی عطیــه و مهین و فروغ و
پریچهر و هما و عباسعلی احتشــامی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطــاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند 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 مــدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/11/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/21 :
/27533م 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 شــماره  139460311001022651مــورخ  94/8/21هیأت اول
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 حســین رستمزاده کوهمرهیی
فرزند عباسقلی به شماره شناســنامه  88356صادره از شیراز در
ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت  104/71مترمربع پالک 19334
فرعی از  1651اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1651اصلی واقع
در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رســمی امیرحسین علیآبادی
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 اول94/11/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/21 :
/27539م 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  139460311001023604مــورخ  94/9/1هیأت 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 رقیه برزوئی فرزند اســمعیل به
شماره شناســنامه  15634صادره از نیریز در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  224/15مترمربع پالک  11438فرعی از  2139اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  4198فرعــی از  2139اصلی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رســمی جمال امامی محرز گردیده است.
لــذا به منظور اطالع عمــوم 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 مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را بــه 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 اول94/10/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/6 :
/25950م 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  139460311005001705هیأت 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
علیرضا خواجهزاده فرزند غالمرضا به شــماره شناسنامه  69صادره از
نیریز در یکباب خانه به مســاحت  215/62مترمربع پالک  25فرعی از
 1216اصلی مفروز و مجزی شــده از پــاک  1216اصلی واقع در نیریز
بخش  22فارس خریداری از مالک رســمی ســید حمید و سید محمود
طباطبائی بالمناصفه محرز گردیده اســت .لــذا 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 اول94/11/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/21 :
/27534م 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 شــماره  139260311005004846هیــأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبــت ملک نیریز تصرفــات مالکانه
بالمعارض متقاضی حســین رستمی فرزند کریم به شماره شناسنامه
 113صادره از نیریز در یکباب خانه به مساحت  62/02مترمربع پالک
 5فرعی از  488اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  488اصلی واقع
در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رســمی زینب معماری
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 اول94/11/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/21 :
/27535م 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  139460311005001704هیأت 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 راضیه دلخوش فرزند شــیرزاد به شــماره شناسنامه 318
صادره از نیریز در یکباب خانه به مســاحت  215/62مترمربع پالک
 25فرعی از  1216اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1216اصلی واقع
در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالکین رســمی ســید حمید
طباطبائی و ســید محمود طباطبائی بالمناصفه 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 اول94/11/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/21 :
/27548م 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
برابــر رأی شــماره  139460311001034852مــورخ  94/10/10هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانه بالمعــارض متقاضی مژگان پیشرو فرزند صدراله به شــماره
شناسنامه  1590صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 110/52مترمربع پالک  1337فرعی از  2144اصلی مفروز و مجزی شــده
از پالک  2144اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رســمی
عبدالرحیم کشتکاران محرز گردیده اســت .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 اول94/10/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/6 :
/25947م 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  139460311005000275هیأت 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
مهرانگیز کاظمی فرزند حســنقلی به شماره شناســنامه  38صادره از
بوانات در یکباب خانه به مســاحت  118مترمربع پالک  8فرعی از 488
اصلی مفروز و مجزی شــده از پــاک  488و  487اصلی واقع در نیریز
بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی طلعت معماری از وراث حبیب
معماری میزان  35/85متر از مورد تقاضا جزء پالک  487و میزان 82/15
متر جزء پالک  488میباشــد 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 اول94/11/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/21 :
/27536م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

