7

کشکول
چهارشنبه  7بهمن 1394

ترانههــای محلی از جلوههای ســتایشانگیز
فرهنگ مردم میباشند که سینه به سینه به امروز
رسیدهاند .از ویژگیهای ترانههای محلی یکی هم
آنســت که اکثر سرایندگان آنها ناشناس میباشند
و این ســرایندگان در بند ردیف و قافیه نیســتند.
همین اندازه که با صداقت حرف دلشان را به زبان
میآورند راضیاند.
ترانههای محلی را به شــکلهای گوناگون در
گستره ایران عزیز میبینیم و در فارس این ترانهها
جلوهای دیگر دارند.
با مطالعــه این ترانههــا میتوانیــم مردم را
بشناســیم و بــه خلق و خو و روحیات آنها آشــنا
گردیــم .درمییابیــم که این مــردم چگونه فکر
میکننــد و در مقابل نامالیمــات زندگی چگونه
عکسالعملــی دارنــد و مشــکالت را چگونه از
سر راه خود برمیدارند.
رویدادها و حوادث تاریخــی را در این ترانهها
میبینیــم .شــخصیتهایی پــا در ایــن ترانهها
گذاشتهاند که شــکل مردمی داشته و به عبارتی
مردم آنها را ستایش کردهاند.
ترانههــای محلی را به شــکلهای گوناگونی
میبینیــم ماننــد :ترانههای عامیانــه ،ترانههای
مادران ،الالییها ،واســونکها -ترانههای کار و
تک بیتها.
اولین مجموعه ترانهها که قسمتی از ترانههای
مردم کرمــان و فارس را در آن میدیدیم هفتصد
ترانه اســت که به کوشــش کوهی کرمانی سر از

بازار کتاب درآورد و تاکنون بارها در قطع کوچک
تجدید چاپ شــده اســت .زادگاه اصلــی ترانهها
مشخص نیســت مگر اینکه ترانه رنگ و بویی از
محل با خود داشته باشد وگرنه تشخیص آنها که
مربوط به کدام سرزمینی است مشکل است و این
ترانهها را در اکثر کشورهای فارسی زبان مردم در
آوازهایشان به زبان میآورند.
این هم چند ترانه از فارس:
سرم باال کنم مهتاب بینم
گلی خوشبو کنار آب بینم
گل خوشبو که هیچ بویی نداره
یکی مانند تو در خواب بینم
***
نگارینم نشسته بر لب جو
گلی ار آب گرفته میکنه بو
گلی از آب گرفته بو نداره
خودم گل میشوم یارم کنه بو
***
سر آب روان و برگ بیدم
سالمت میرسونم هر که دیدم
سالمت میرسونم یار جونی
چرا در حق من نامهربونی
***
سر کوچه ِولُم بوتهی ناری
دلم بیتو نمیگیره قراری
ِ
ترک تو کردم
به حرف مردمان
تو در عالم نگفتی دارم یاری1
دلی از غصه بریان دارم ای دوست
گل سرخی به دامان دارم ای دوست
به دشت نینوا چون الله امشب
به دل د اغ شهیدان دارم ای دوست
***
بیا نائی بزن نای غم امشب
نوایی زن که هستم درهم امشب
به سوگ سرور آزادمردان

میگویند زخم زبان از زخم شمشیر بدتره .زخم
شمشیر بهبودی به همراه دارد ،زخم زبان سر جگر
آدمی میماند و مرتب زهرش را به آدم میریزد.
آقا جمال خودمان میگفت :در خانه را میزدند،
از جا چشمی پشــت در را نگاه کردم ،زنی پنجاه،
شــصت ساله پشــت در بود .ســر و رویی داشت
دستی توی صورتش برده بود ،لباسش هم مرتب
بود الحمدهلل باکی هم نداشت.
در را باز کردم زن گفت :گدا نیســتم ،بفهمی،
نفهمــی گرفتاری دارم خداوند هیچ بنده خدایی را
با گرفتاری روبرو نکنه! رفت که دستهای نسخه از

کیفش درآورد و نشانم دهد.
دریافتم که نه تنها گداست ،بلکه حرفهای هم
هست .راستش خجالت کشیدم بگویم خدا بدهد!
دلم ســوخت .از این گذشــته من آدم سادهای
هســتم از این ســادهدلی تاکنون ضررها کردهام.
چارهام هم نمیشود من این سادهدلی را از مرحوم
ابوی به ارث بردهام .میدانم که این خلق و خوی
تا دم مرگ هم رهایم نمیکند.
گفتم :خواهر باشید خدمت میرسم.
برگشتم یک اســکناس  500تومانی ،تا نکرده
که یادگار نوروز  94بود برداشتم .آمدم دم در ،زن
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گوشهای از ترانههای محلی فارس

گردآورنده :ابوالقاسم فقیری

که دلبر ناز میکرد میشنیدم
بسوزه مفلسی و دست خالی

***
به زیر قصر دلبر میپِلیدم

سوگ سرودهای علی ترکی
نشسته عالمی در ماتم امشب
***
علمدار سپه سقای طفالن
هژیر بیشه سرسبز ایمان
بداد از دست هر دو دست خود را

یادداشتهایی

که تا حق را زند دستی به دامان
***
تو شیر بیشه طوفان دشتی
چه بیپروا از این وادی گذشتی

وگرنه ناز دلبر میخریدم2
***
سر راهم درخت خار باشه
صد و سی عقرب و صد مار باشه
خودم ا ِمشو به دلبر میرسونم
اگر صد کارد چوبهی دار باشه3
***
خودم ترک و ِول تاجیک دا رم
سیه چشم و کمر باریک دارم
دم قلهی ترکون را ببنیدید
که امشب من دل تاجیک دارم4
***
پسردایی دل من و دل تو
نداره این تن من قابل تو
برو فکر حالل و همسری کن
منم هستم به جای خواهر تو
***
میان جمع خوبان شاهی ایول
همه چون اخترند تو ماهی ایول
تو کوتاه قامتی دانم سبب چیست
یقین عمر منی ،کوتاهی ایول
***
فلک دورم ز ملک خویش کردی
توانگر بودم و درویش کردی
سزاوار چنین باری نبودم
که بار از قوه من بیش کردی

***
به قربون اناردونه میشم
به قربون ِولِ چهارشونه میشم
همه گویند که ترک یار خود کن
اگر ترکش کنم دیوونه میشم
***
به کوه الر چوپونی کنم من
که دلبر آیه مهمونی کنم من
بگیرم قوچی از سردار قوچون
به پیش پاش قربونی کنم من5
***
به عالم هر چه دیدم از تو دیدم
دل از دنیا بریدم از تو دیدم
تو دادی شهرت بدنامی من
به هر خواری رسیدم ،از تو دیدم
***
تو که هی میزنی ،هیمیزنی جار
تو که ماشین خواربار میزنی بار
الهی ماشین خواربار شود خورد
که یار شیرازیم همراه خود برد
پینویس:
- 1ول  = VELیار محبوب
- 2میپلیدم  = MIPELIDOMمیپلکیدم
- 3امشو = امشب
ِ - 4ول تاجیک = یار فارسی زبان
- 5به جای الر «یار» هم میگویند.

زدی خیمه به صحرای شجاعت
شهادت را به خون خود نوشتی
***
بیا نائی نوای نینوازن
قدم با عاشقان کربال زن
به عشق اللههای دشت ایثار
بده سر ،خیمه در ملک بقا زن
***

دوباره شور و غوغایی به پا شد
برم از مرشد پیرم بپرسم
مگر نی ،بیخبر از نینوا شد
***
اگر چه گوشهای خلوت نشستم
گل صبر و تحمل دسته بستم
که همراه دل و اشک روانم
به نزد هر عزاداری فرستم

از سر مهربانی
هــم میدانند .آخر خواهر من ،مــن هم از طایفه
گنجشک روزیها هستم.
ناباورانه گفت :گنجشک روزی یعنی چه؟
گفتــم :یعنی همــه آنهایی که دلشــان را به
نوشته :ف -جویا
آب باریکی خوش کردهانــد ،یعنی همهی حقوق
بگیرها؟!
نگاهمان به هزار تومان به باالست.
تــازه من حقوق بگیر در خانه ماندهام هســتم.
گفتم :میبخشید ،شرمندهام!
یــک مرتبه با لحنی تلخ گفت :آقو گلی ،تو که به قولی با زن نشستهام.
گفــت :دلت هم بخواهــد! با این همــه ما با
وضعت از من بدتره!؟
گفتم :تــازه فهمیــدی؟ زن حســابی معلوم پانصد تومن جور نیســتیم .آقو کالس ما باالتر از
اســت که وضعم از تو بدتره ،ایــن را عالم و آدم اینهاســت .ما اگر هفتهای چهار میلیون به خونه

آقو گلی ،تو که وضعت از من بدتره!؟
منتظر ایســتاده بود .گفتم :بفرمایید ،قابل شما را
ندارد.
از سر ســیری نگاهی به اسکناس کرد ،بعد به
چهرهام نظری انداخــت و گفت :خدمتتان عرض
کردم گدا نیســتم و بعد زیر پوزی خندید و گفت:
نه آقــو ما به عدد  500حساســیت داریم .آقو ،ما

نبریم ،آن هفته ،هفته نمیشه؟
در هر حال آقو از ما که گذشت ،یه فکری برای
زن و بچــهات بکن .ای خاک عالم این هم شــد
زندگی!؟ و رفت.
زن زخمش را زده بود .و من زخم خورده در را
برایش بســتم .خانم که از آشپزخانه بیرون میآمد
گفت :چه شده؟ چرا رنگت پریده؟ پشت در داشتی
با چه کسی حرف میزدی؟
ماجــرا را برایش تعریف کــردم .زد زیر خنده.
گفــت :این گدا خانم صحبت از یک حقیقت کرده
جمالی ،شنیدن حقیقت که اوقات تلخی نداره!؟

ثبتی و دادگستری
آگهی مزایده در خصوص پرونده اجرایی کالسه 139304011185000062/2
در اجرای آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و به موجب کالسه فوق له
بانک اقتصاد نوین فسا علیه حمیدرضا فوالدی و غیره اجرای ثبت داراب
ششــدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا گردیده به مساحت
 211/50مترمربع (مطابق سند مالکیت) به پالک  4480/3باقیمانده واقع
در بخش  12فارس داراب مالکی حمیدرضــا فوالدی به آدرس داراب
خیابان طالقانی کوچه ابن ســینا نبش کوچه شــهید علیزاده کدپســتی
 33988-74817به محدوده شــما ً
ال اول به طول  20/15متر پی است به
شارع عام دوم که کمی متمایل به شرق است به طول  2/10متر پی است
به شــارع عام و شرق ًا به طول  8/80متر پی درب و دیواریست به شارع
عام و جنوب ًا به طول  20/70متر پی به پی به پالک  4480/8و غرب ًا به طول
 9/95متر دیوار به دیوار به پالک  4480/6حقوق ارتفاقی ندارد که ثبت
شده و سند مالکیت آن ذیل شــماره  1409و  14029صفحات  77و 466
دفتر امالک  11و  99صادر و تســلیم شده است .طبق نظریه کارشناس
رسمی دادگستری به مبلغ  2478000000ریال ارزیابی شده که بدین شرح
میباشد (عرصه 192 :مترمربع به مبلغ  960000000ریال و طبقه همکف 126
مترمربع  693000000ریال طبقه اول  110مترمربع  605000000ریال و ســر پله
 11مترمربع به مبلغ  44000000ریــال و پارکینگ  22مترمربع  66000000ریال
و محوطهسازی و دیوارکشــی به مبلغ  50000000ریال و آب و برق و گاز و
ســایر متعلقات  60000000ریال) و در تاریخ  94/11/24از ساعت  9صبح الی
 12در محل اجرای ثبت داراب به مزایده گذاشــته میشود و مزایده از
مبلغ فوق شــروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی نقدا ً به فروش میرسد
و به مبلغ فروش  241035676ریال بابــت حقاالجراء (به انضمام رقبه
دیگر به پالک  )1693/12تا روز مزایده اخذ خواهد شــد بدیهی اســت
کلیه هزینههای آب و برق و گاز و تلفن اعم از انشعابات و حقاالشتراک
مکالمــه و در صورتی که ملک دارای آب و برق و گاز و تلفن باشــد و
تصرف و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شــهرداری تــا تاریخ مزایده اعم
از اینکه رقم قطعی شــده یا نشــده ک ً
ال به عهده برنده مزایده خواهد
بود .این آگهی یک نوبت در روزنامه عصــر مردم درج ،لذا خریداران
میتوانند در وقت مقرر در محل اجرای ثبت اســناد داراب حاضر و در
جلسه مزایده شرکت کنند.
 /27555م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک داراب
احمد انتظار

آگهی مزایده در خصوص پرونده اجرایی کالسه 920401118500004/2
در اجرای آیین نامه اجرای مفاد اســناد رســمی و به موجب کالســه
فوق له بانک اقتصاد نوین فســا علیه رضا فوالدی اجرای ثبت داراب
ششــدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا گردیده به مساحت
 248/30مترمربع (مطابق ســند مالکیت) به پــاک  1537/6واقع در
بخــش  12فارس داراب مالکی رضا فوالدی بــه آدرس داراب خیابان
سلمان فارسی کدپســتی  64877-74818به محدوده شما ً
ال به طول
 21/10دیوار به دیوار پالک  1537/5و شــرق ًا در ســه قسمت که دوم
شمالی اســت اول به طول  4/25به دیوار پالک  1537/10دوم به طول
 /20متر ســوم به طول  5/65متر هر دو قسمت به پالک  1537/12و
جنوب ًا در ســه قسمت که دوم شرقی است اول به طولهای  3/20و /10
متر و  24متر هر ســه قسمت به پالک  1537/7و غرب ًا در سه قسمت
که دوم شمالی اســت اول به طول  5/70درب و دیواری ورودی است
به خیابان و دوم و سوم به طولهای  5/90متر و  4/30متر به دیوار پالک
 1537/29حقوق ارتفاقی ندارد که ثبت شــده و سند مالکیت آن ذیل
شماره  3259صفحه  61دفتر  20امالک صادر و تسلیم شده است .طبق
نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ  2594700000ریال ارزیابی
شده که بدین شرح میباشــد (عرصه :به مساحت  248/30مترمربع
بــه مبلغ  2234700000ریال طبقه همکف با احتســاب  1/2بالکن به مبلغ
 280000000ریال دیوار و محوطهسازی و سایهبان به مبلغ  50000000ریال و
آب و برق و گاز و ســایر  30000000ریال) و در تاریخ  94/11/25از ساعت
 9صبح الی  12در محل اجرای ثبت داراب به مزایده گذاشــته میشود
و مزایده از مبلغ فوق شــروع و به باالترین مبلغ پیشــنهادی نقدا ً به
فروش میرســد و به مبلغ فروش  160826126ریال بابت حقاالجراء
تا روز مزایده اخذ خواهد شد بدیهی است کلیه هزینههای آب و برق
و گاز و تلفن اعم از انشــعابات و حقاالشتراک مکالمه و در صورتی که
ملک دارای آب و برق و گاز و تلفن باشد و تصرف و نیز بدهی مالیاتی
و عوارض شــهرداری تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی شده یا
نشده ک ً
ال به عهده برنده مزایده خواهد بود .این آگهی یک نوبت در
روزنامه عصر مردم درج ،لــذا خریداران میتوانند در وقت مقرر در
محل اجرای ثبت اسناد داراب حاضر و در جلسه مزایده شرکت کنند.
 /27554م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک داراب
احمد انتظار

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  139460311001034875مــورخ  94/10/10هیأت 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 متقاضــی امیدعلی جانبازی رودبالی فرزند
علی ناز به شماره شناسنامه  967صادره از اردکان در ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  160/24مترمربع پالک  19154فرعی از  1651اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  66فرعی از  1651اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالکین رســمی مهین و ناهید صارمی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب 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 تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/10/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/7 :
/25954م 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
برابــر رأی شــماره  139460311001025409مــورخ  94/9/8هیأت 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 هما جمالی فرزند علی به شــماره
شناسنامه  2960صادره از آبادان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 60/55مترمربــع پالک  219فرعــی از  1737اصلی مفــروز و مجزی
شــده از پالک  1737اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک
رســمی زلفی محمدی 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 اول94/10/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/7 :
/25956م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی مزایده
دایره اجرای احکام حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری
داراب در نظر دارد به موجب پرونده اجرایی کالسه  930011امالک ذیل
متعلق به مرحوم حیدر رستمی به مزایده گذارد لذا مراتب آگهی تا هر
کس مایل به شرکت در مزایده باشد در تاریخ  94/11/26رأس ساعت
 10صبح در محل اجرای احکام دادگستری داراب حضور یابد.
-1یک قطعه زمین با کاربری مســکونی فاقد پالک ثبتی به مســاحت
 3914مترمربع معروف به باغ گزی واقع در روستای دوبان با قیمت پایه
 587100000ریال
-2یک قطعه زمیــن مفروز مســکونی فاقد پالک ثبتی به مســاحت
 6226/70مترمربع واقع در روســتای دوبان زیر باغ گزی با قیمت پایه
 934005000ریال
-3یک قطعــه زمین مفروز با کاربری مســکونی فاقد پــاک ثبتی به
مســاحت  9766/90مترمربع واقع در روســتای دوبان بــا قیمت پایه
 683683000ریال
-4یک قطعه زمین مفروز با کاربری مسکونی فاقد پالک ثبتی به مساحت
 6965/29مترمربع واقع در روستای پیرمراد با قیمت پایه 1393058000
ریال
-5یک قطعه زمین مفروز با کاربری مسکونی فاقد پالک ثبتی به مساحت
 625/82مترمربع واقع در روستای دوبان با قیمت پایه  187746000ریال
-6اعیانی منزل مسکونی مفروز فاقد پالک ثبتی واقع در اراضی دهقانی
روستای دوبان با قیمت پایه  100000000و عرصه منزل فوق به مساحت 500
مترمربع با قیمت پایه  125000000ریال
-7یکباب ملک تجاری طبق سند مفروز که عم ً
ال تفکیک گردیده و شامل
ســه باب مغازه مجزا میباشد که مغازه وســط در سهم بتول اشرف
همســر مالک میباشــد به شــماره پالک  2151/10به مساحت 57/20
مترمربع که دو باب آن جمع ًا به مســاحت  38/13مترمربع در مزایده
به فروش میرســد واقع در داراب بلوار امــام خمینی(ره) کوچه عدل
که از ســال  1363در اجاره میباشــد با قیمت پایه جمع ًا دو باب مغازه
 1715850000ریال
شرایط مزایده
 -1مزایده در حضور نماینده محترم دادســتان از قیمت کارشناســی
شروع و شخص یا اشــخاصی برنده مزایده اعالم میشوند که باالترین
قیمت را پیشنهاد نمایند.
 -2هر کس مایل به خرید باشــد میتواند ظرف پنج روز قبل از تاریخ
مزایده جهت اطالعات بیشتر به اجرای احکام حقوقی مراجعه نماید.
 -3ده درصد قیمت آن از شخص برنده نقدا ً دریافت میگردد مابقی
پــس از  20روز از تاریخ مزایده بایســت پرداخت گردد در صورتی که
برنده مزایده از پرداخت قیمت یا برداشــتن مورد مزایده خودداری
نماید مبلغ مذکور (ده درصد) پس از کســر هزینههای اجرایی به نفع
دولت ضبط خواهد شد.
 /604م الف
دادرس شعبه اول اجرای احکام حقوقی داراب
علی خورشیدی
آگهی
پیرو آگهیهای منتشــره در جراید بدینوســیله به محکــوم علیه امید
زاهدمنش فرزند مصطفی که مجهولالمکان میباشــد ابالغ میگردد
چــون وفق دادنامه شــماره  9109977310100053صادره از شــعبه اول
دادگاه حقوقی فســا در پرونده شماره  900541محکوم به پرداخت مبلغ
 220000000ریال به عنوان اصل خواســته به انضمــام  4485000ریال بابت
هزینه دادرســی ،مبلغ  10800000ریال حقالوکاله وکیل قانونی بر اساس
تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک تا زمان پرداخت محکوم به در
حق محکوم له تعاونی اعتبار ثامناالئمه و نیم عشر دولتی شدهاید ظرف
ده روز از انتشــار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجراییه
اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نســبت
به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
/943م الف
مدیر دفتر شعبه  1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فسا
کامران ابراهیمی

آگهی حصر وراثت
محمدجواد برزگر فرزند مختار به شــرح درخواستی که در این شورا
ثبت گردیده درخواســت صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم
داشــته که مختار برزگر فرزند خان جان به شــماره شناســنامه 36
صادره از شــیراز در تاریخ  94/7/18در اقامتگاه دائمی خود شهرستان
مرودشت فوت نموده و وراث حینالفوت وی عبارتند از:
 -1هوشــنگ بذرگــر فرزند مختار به شــماره شناســنامه  5متولد
 1353/5/1صادره از شیراز فرزند متوفی
 -2بهنــام بذرگــر فرزند مختار به شــماره شناســنامه  807متولد
 1355/1/3صادره از شیراز فرزند متوفی
 -3رســول بذرگر فرزند مختار به شــماره شناســنامه  290متولد
 1356/2/15صادره از شیراز فرزند متوفی
 -4مهدی بذرگر فرزند مختار به شماره شناسنامه  3متولد 1358/1/1
صادره از شیراز فرزند متوفی
 -5احمد بذرگر فرزند مختار به شماره شناسنامه  24متولد 1364/1/11
صادره از شیراز فرزند متوفی
 -6محمدجواد بذرگر فرزند مختار به شماره شناسنامه 2281533514
متولد  1371/12/9صادره از شیراز فرزند متوفی
 -7زهــرا بذرگــر فرزند مختار به شــماره شناســنامه  307متولد
 1360/12/29صادره از شیراز فرزند متوفی
 -8ســمیه بذرگر فرزند مختار به شــماره شناســنامه  481متولد
 1362/9/1صادره از شیراز فرزند متوفی
 -9آمنــه بذرگر فرزنــد مختار به شــماره شناســنامه  1010متولد
 1365/9/23صادره از مرودشت فرزند متوفی
 -10احترام بذرگر فرزند حســین به شــماره شناســنامه  185متولد
 1337/4/10صادره از شیراز همسر متوفی و الغیر
اینک شورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک
نوبت آگهــی مینماید تا هر کس اعتراضی دارد و یــا وصیتنامهای از
متوفی نزد او میباشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا
مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 /27592م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک زرقان
زالی ذنوبی تبار
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  139460311001034863مــورخ  94/10/10هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی حسن کشت کار فرزند عبداهلل به
شماره شناســنامه  316صادره از شیراز در ششدانگ یکباب مغازه به
مســاحت  24/33مترمربع پالک  19163فرعی از  1651اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  1651اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از
مالکین رسمی طمراس و امیرحسین علی آبادی محرز گردیده است.
لــذا 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 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 اول94/10/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/7 :
/25958م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

