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سه روزه رفتهای سی روزه حاال
زمستون رفتهای نوروزه حاال
خودت گفتی سر هفته میایم
شمارش کن ببین چند روزه حاال
از ترانههای محلی شیراز
از یکی دو هفته پیش از عید نوروز شیرازیان به
استقبال نوروز میروند و به طور کلی جنب و جوشی
در میان مردم پدیدار میشود .بوی عید را میتوانی
بشنوی و این درست زمانی است که میتوان بوی
بهار را در کوچههای شیراز استشمام کرد .مرغهای
نــوروزی را کنار رودخانه خشــک میتوانی ببینی
و اگر هوا مناســب و خوش باشد ســر و کله گربه
نوروزیها هم پیدا میشــود .گربه نوروزی شــکل
اولیه شاپرکها هستند رنگهای گوناگونی دارند و
بچهها با آن بازی میکنند.
دور دوازدهگانه نوروز
هر ســال به نــام حیوانی از گذشــتههای دور
نامگذاری شده .چون پرسیده شود امسال چه سالی
است؟ امســال مث ً
ال ســال خرگوش است و برای
هر کدام مردم حکمتی قائلند.
موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار
زان چار چه بگذری نهنگ آید و مار
آنگاه به اسب و گوسفند است حساب
حمدونه و مرغ و سگ و خوک آخر کار1
 - 1بقره= گاو ،حمدونه= میمون -بوزینه
رفت و روب و خانه تکانی
بانــوان در خانه بــه رفــت و روب میپردازند،
شســتنیها را میشــویند ،قالیهای خوشــرنگ
قشــقایی را که هــر کدام باغ گلی اســت به قالی
تکانها میدهند که بیرون شــهر بــرده بتکانند.
اکنون قالیها را میشویند .آن وقت شروع میکنند
به خریدن وســایل مورد نیاز عید .خریدن لباس نو
از جمله کارهایی اســت که هر شیرازی خودش را
موظف به انجام آن میداند .اگر بزرگان خانه موفق
به خرید لباس نو نشوند ،برای کودکان حتم ًا لباس
و کفش نو را میخرند.
پختن نان شیرین
این همان نانی اســت که ایــن روزها بدان نان
«یوخه» میگویند .خانوادههایی که نذر داشته باشند
قبل از عید نوروز نان شیرین میپزند .در این روزها
نانپزها از روســتاهای اطراف به شــهر آمده و در
اکثر کوچههای شــیراز عطر خوش نان شیرین به
مشام میرسد .معمو ًال همســایگان یک کوچه در
خانهای جمع شــده و بســاط پختن نان شیرین را
پهن میکنند.
طرز پختن نان شیرین
ابتدا آرد گندم را بیخته ،ســپس مقداری از آن را
رســم  PARSOMبرمیدارند 1.آرد را با
برای پَ ُ
شیر و شکر یا شیره انگور خمیر میکنند و خوب ورز
میدهند .آنگاه ماهیتابهای گذاشــته در آن روغن
میریزند ،اگر روغن گوســفند باشــد که چه بهتر،
ماهیتابه را روی آتش گذاشــته خمیر را به شکل
«چانه» درآورده و در هر نوبت یکی از چانهها را در
روغن انداختــه زیر و رو میکنند .آنگاه این چانه را
به نانپز میدهند ،وی چانه را روی تخته گذاشته،
مقداری از پرسم روی آن میریزد و با تیر نانپزی
خمیر را روی تخته پهن میکنند .ســپس آنقدر تیر
نانپزی را باال و پایین برده که خمیر تمام تخته را
بپوشــاند .بعد با همین تیر نان را برداشته روی تاوه
میخواباند .آتش زیر تاوه باید مالیم باشــد .نان که
پخت یکی لبه آن را گرفته تا میکند .البهالی نان
هل و خاکه قند میپاشند .خوب که نان را تا کردند
آن را بــا کارد به صورت «لــوزی» یا «مربع» و یا
«کتابی» میبرند و در سینی میگذارند.
یک نوع نان هم میپزند که تقریب ًا کلفت اســت
که بــدان گتک  GOTAKمیگوینــد .این نان
شــیرین را در روزهای عید مصــرف میکنند و از
مهمانان پذیرایی میکنند .مــردم معتقدند که اگر
نقش کلمه «اهلل» روی نانی پیدا شــد ،این نان را
خوشیمن میدانند .چون پختن نان تمام شد ،جای
آتش حلوا در ســت میکنند .پختن این نان کاری
است پرزحمت.
 - 1پرسم  =PARSOMمقداری آرد است

کــه روی چانه میریزند تا با آن چانه را پهن کنند.
در این رابطه این ضربالمثل هم ســر زبانهاست.
«هنوز نمیدونه یک من آرد چقدر پرســم میبرد»
این ضربالمثل را درباره افراد بیاطالع می گویند.
پختن سمنی «سمنو»
شیرازیها سمنو را سمنی میگویند .در شیراز دو
واژه است که بدین شکل تلفظ میشود .یکی سمنو
است که میگویند سمنی  SAMANIو دیگری
ننو « NANNUگهواره» است که میگویند ننی
 NANNIکه در هر دو کلمه در گویش شیرازی
«و» تبدیل به «ی» شده است.
طرز تهیه سمنی در شیراز
ابتــدا گندم مرغوبــی تهیه کــرده ،خوب پاک
میکنند .گندمهای ناســالم را برای مرغ و پرندگان
کنــار میگذارند .بعد گندم را میخیســانند تا تنجه
« TENJEجوانــه» بزنــد .ایــن گندمها را در
مجمعههایی پهن میکنند تا کمی سبز شود.
ســپس آن را در جوغن « JUGHANهاون
سنگی» کوبیده شیره آن را میگیرند .تفاله گندمها
را به خورد کبوتران میدهند و یا در صحرا میریزند.
مقداری از شــیره گندم را برداشته کنار میگذارند.
آنگاه شــیره را با آرد گندم در دیگ میریزند مقدار
کمی «تربت» بــدان اضافه میکنند .دیگ را روی
آتش گذاشــته و مرتب ًا هم میزننــد ،اگر هم نزنند
ته میگیرد .از شــیره گندمی که قب ً
ال برداشتهاند در
هفت نوبت داخل دیــگ میریزند که به اصطالح
میگوینــد شــربتش میدهند .در نوبــت هفتم در
صورتی که مایل باشند مقداری گردو و بادام را تمیز
کرده داخل دیگ میریزند ،مجدداً آن را هم میزنند
تا خوب قوام آید .ســمنی را معمو ًال شب میپزند و
نزدیکیهای صبح دیگ را دم میکنند .روی ســر
دیگ شمع روشن میکنند.
ســمنی را که پختند اگر رنگ روشــنی یافت و
شیرین شد ،خودشــان را به مراد رسیده میدانند.
اگر رنگ سمنی تیره شد ،این را به فال بد میگیرند
و میگویند« :بدشگون است و برایمان آمد ندارد»
کســانی که اطراف دیگ هستند حتم ًا باید پاک
و طاهر باشــند .سمنی را کســانی میپزند که نذر
داشته باشند .معمو ًال میگویند باید خواب دید و بعد
به چنین نذری اقدام کرد .صبح روز بعد ســمنی را
کاسه ،کاســه کرده برای دوستان ،قوم و خویش و
همسایگان میفرستند.
ســمنی را در ســفره هفتســین میگذارند .تا
مدتها میشود آن را نگاهداشت .پختن سمنی در
اکثر نقاط ایران مرسوم است .سمنی خوراکی است
مقوی و مغذی .درســت کردن ســمنی در نوروز تا
آن حد اهمیت دارد که «خوریها» معتقدند سمنی
توان و نیروی مرد اســت و اگر در نوروز در خانهای
سمنی درست نکنند ،مرد خانه میمیرد[ .آیینهای
نوروزی -نگارش :مرتضی هنری ص ]55
***
تهیه سمنی در شعری از نسیم شمال
سید اشرفالدین حسینی گیالنی «نسیم شمال»
چگونگی تهیه ســمنی را در شعری این چنین شرح
میدهد:
ننه جون من سمنو میخوام
یار شیرین دهنو میخوام
عاشقم من به لقای سمنو
سر و جانم به فدای سمنو
سمنو خوبتر از جان من است
سمنو شیره دندان من است
من که در مطبخ تو آشپزم
سمنو را به چه شکلی بپزم؟
ننه جون ارث به اوالد بده
سمنو را تو به من یاد بده
***
دختر ای ماه پسندیده من
ای رخت روشنی دیده من
او ًال دیگ بزرگی باید
گندم سبز سترگی باید
جمع باید بکنی مردم را
آب باید بکشی گندم را
ذرهای خاک نریزد در دیگ
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سال بیست و سوم شماره 6284

نوروز در شیراز

گردآوری و پژوهش از :ابوالقاسم فقیری

چشم ناپاک نیفتد بر دیگ
کچل و زخمی از آن دور شود
ورنه شیرین نشود شور شود
جمع گردند ز نسوان و بنات
دور دیگ سمنو با صلوات
بنشینند همه سبحه به کف
پیش دیگ سمنو صف در صف
سمنو رخت به مینو بکشد
ملک از اوج فلک بو بکشد
تا که دیگ سمنو جوش کند
عمقزی ،خاله قزی ،نوش کند
سبز کردن سبزه
از پانزده اســفند دانههایی را که بخواهند ســبز
کنند ،در آب میریزند .ابتــدا دانههای موردنظر را
پاک کرده ،بعد مشت ،مشت در آب میریزند .مشت
اول را به سالمتی امام زمان «عج» میریزند .آنگاه
در هر نوبت اســم یکی از افــراد خانواده را به زبان
میآورند .معمو ًال ابتدا از بچهها شروع میکنند چند
روزی که دانهها در آب ماند جوانه میزند .آنگاه این
دانهها را هر جا که خواستند از جمله در پارچ ،دوری،
ســینی ،دور کوزه ،دور کوزه قلیــان و یا دور کوزه
کفتری سبز میکنند .در شــیراز غیر از گندم ،جو،
عدس ،ماشک «ماش» ،خاکشیر و ترتیزک «نوعی
شــاهی» را سبز میکنند .این ســبزهها را در سفره
نوروزی نگاهداشته و روز سیزده به در که به خارج
شهر میروند ،سبزهها را دم آب روان میدهند.
درویشان دورهگرد در این ایام چه می
کردند؟
درویشان چهل ،پنجاه سال پیش از این در ایام
نوروز بیکار نمینشســتند .چادر ســفیدی در خانه
متمکنین نصب میکردند و اشــعار میخواندند و تا
چیــزی از صاحب خانه نمیگرفتند ،نمیرفتند .وای
بر احوال صاحبخانــهای که به آنها عیدی نمیداد.
اینجــا بود که درویــش در بوقــش میدمید و در
اصطالح بوق صاحبخانه را میزد و این بوق صدای
بدی داشت .البته کمتر صاحبخانهای راضی میشد
که بوقش را بزنند.
بود بر درب سرای اغنیا
خیمه درویش و بوق و منتشا
گر نمیدادند عیدی آن فقیر
بادها میکرد در شاخ نفیر1
این ترانه عامیانه هم در شــیراز بین مردم رایج

اســت که باید در ارتباط به همین موضوع باشــد:
«درویش ،کاله ریشم ،تا نسونم رد نمیشم».
در ارتباط به این رســم درویشان زندهیاد استاد
سید ابوالقاســم انجوی شــیرازی در کتاب «جان
عاریــت» صفحه  355مطلبی دارد که قســمتی از
آن را میخوانید:
از جمله رسوم جاری تا پایان دوره قاجاری ،چادر
زدن درویشان بر در ســرای بزرگان و اعیان شهر
بود و این کار هم به یک سلســله از «فقرا» یعنی
سلسلهی جاللی یا خاکساری اختصاص داشت.
به ایــن ترتیب که شــیخ یا نقیب ایشــان به
درویــش رخصــت و مأموریت میداد تــا در خانه
فردی سرشــناس چادر بزند .درویش هم میرفت
و بر گوشه دیواری نزدیک به در بزرگ سرای چادر
کرباسی ،پاکیزه و کوچکی برپا میکرد.
مقصود از این کار به دست آوردن وجوهی الیق
و قابل توجه برای خانقاهیا ن بود .رســم و سلوک
این درویشان پیوسته چنین بوده و هست که آنچه
«موال» برسان ،البته در آن دخل و تصرف نمیکنند
و در اختیار پیر میگذارند تا وی مصرف آن را معین
کند.
 - 1منتشــا  MANTASHAعصایــی
مخصوص از چوب ســتبر گرهدار که درویشــان و
قلنــدران با خــود دارند .نفیر  NAFIRقســمی
کرنای کوچک که بیشتر قلندران با خود داشتند.
بازار گرم کسبه
کسبه شــیراز از جمله شیرینیپزها ،نخودبریزان
«آجیلفروشــان» ،عطــاران ،میوهفروشــان،
سبزیفروشــان ،کفاشان ،خیاطان ،ســلمانیها و
حمامیهــا در این ایام بازار گرمــی دارند .عطاران
برای فروش اسفند و کندر چنین میخوانند:
بدو بیو بوخوشت بدم
یراق و آتیشت بدم
از همه بیشترت بدم
از همه بهترت بدم
صل علی محمد (ص)
صلوات بر محمد (ص)
در شیراز به اسفند «بوخوش» میگویند.
در شیراز چه چیزهایی را در خوان نوروز
میگذارند؟
پیش از همه باید از هفتسین نام برد .هفتسین
شیرازیان عبارت است از:

سبزه ،سیر ،سرکه ،سمنو ،سماق ،سیب ،سنجد
این هفتسین خود حکمتی دارد:
ســبزه :انتخاب ســبزه به خاطر این است که با
زیبایی خاص خــود آغاز بهار را اعــام میکند و
بشارت خرمی و سبزی برای تمام سال میدهد.
ســیر :گرســنگی را دور کرده و برای همیشــه
سیری به همراه دارد.
سنجد :به این خاطر اســت که نسنجیده کاری
انجام ندهیم که سبب زیان جانی و مالی شود.
ســرکه :ترشرویی و عبوســی را دور کرده و به
جای آن لبخند و شادی میآورد.
ســیب :میوهای است که ســعادت و سالمت به
همراه دارد.
ســمنی «سمنو» :به خاطر شادابی و تازگی مواد
اولیهاش خوراکی است مقوی و سالم.
سماق :دشــمنان را از بین برده و زندگی را بر
آنان تلخ و ناراحت میکند.
هفت میوه
هفت میوه عبارتند از انار ،انگور ،پرتقال ،نارنگی،
مدنی «لیمو شیرین» ،نارنج و سیب
از دیگــر چیزهایی که شــیرازیها در ســفره
میگذارنــد میتــوان از کتاب آســمانی و آینه نام
برد کــه معمو ًال تخم مرغــی روی آیینه قرار دارد
و معتقدند به مجردی که ســال تحویل شــد تخم
مرغ روی آینه حرکت میکند .کلوچه و مســقطی
«شیرینی سنتی شیراز» نان شیرین ،بشقابی حاوی
تخم مرغ رنگ شــده پخته ،تنگــی که چند ماهی
قرمز در آن شناورند و شمعهای رنگارنگ.
شــمعها را معمــو ًال به تعــداد افــراد خانواده
میگیرند .چو خواســتند شمعها را خاموش کنند با
دو برگ نارنج شمعها را خاموش میکنند.
هنگام تحویل سال همه افراد خانواده دور سفره
نوروزی مینشــینند و بزرگتر خانواده دعای تحویل
سال را میخواند:
یا مقلب القلوب و االبصار
یا مدبر الیل و النهار
یا محول الحول و االحوال
حول حالنا الی احسن الحال
زندهیاد دکتر محمدرضا محرر پزشــک شــاعر
و خوشــنویس شــیرازی این دعا را بدین شکل به
فارسی درآورده است:
ای دیده و دل از تو دگرگون مادام
ای آنکه به تدبیر تو گردد ایام
وی آنکه به دست توست احوال جهان
حکمی فرما که گردد ایام به کام
چون سال تحویل شد افراد خانواده سال نو را به
هم تبریک میگویند دست بزرگ خانواده را بوسیده
و از وی عیدی میگیرند.
باورهای مردم شیراز درباره نوروز
 - 1هنگام تحویل ســال حتم ًا بایستی در خانه
شیر روی آتش داشته باشــند .بعضی هم شیربرنج
درست میکنند که در روستاها به شیربرنج آش شیر
میگویند.
 - 2هنگام تحویل سال همه لباس نو میپوشند،
به اصطالح باید طوق نو به گردن داشته باشند.
 - 3هنگام تحویل ســال ســکهای در دســت
میگیرند که تا پایان سال دستشان بیپول نشود.
 - 4هنگام تحویل سال بعضی از زنان شیرازی
به ســعدیه میروند و در آب حوض ماهی آبتنی
میکننــد .عین همین مراســم جدیتر در شــب
چهارشنبه سوری انجام میشود.
 - 5در حالی که هنگام تحویل سال همه سعی
دارند در کنار ســفره نوروزی باشند کسانی هستند
که در این هنگام به زیارت حضرت احمدبن موسی
شــاهچراغ(ع) میروند و دعای تحویل سال را آنجا
میخوانند.
 - 6صبح عید رسم اســت چهار گوشه خانه را
کوبیده میگویند :هر چه به در سرش به سنگ.
 - 7هر کس گل درخت «گل اشرفی» را بچیند
و ســال دیگر زیر همان درخــت بریزد به مرادش
میرسد.
 - 8عیدی دادن و عیدی گرفتن نزد شــیرازیان
مرسوم است .مخصوص ًا جوانانی که نامزد دارند شب
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عید برای نامزدشــان عیدی میفرستند .کسانی که
دخترانشــان را به خانه بخت فرستادهاند ،عید اول
برای آنها عیدی میفرستند.
شب عید است و عیدی میبرند یار
صد و پنجاه شتر فیروزه در بار
نویسم نامهای از گوشه بار
که دستم خالیه ای نازنین یار
معمــو ًال عیدی را در چند طبق گذاشــته ،روی
ق کشان طی مراسمی
آن تور ســبز میکشند و طب 
عیدی را به خانــه داماد میبرند .از جمله چیزهایی
که همراه با این عیدی اســت یکی ســبزه اســت
دیگری مرغی ســفید -که مرغ را رنگ میکنند-
همراه با ماهی ،میوه و شیرینی.
 - 9پیش از این در شــیراز قبل از عید حجامت
میکردنــد و معتقد بودند که ســال نو باید خون نو
در بدن داشــته باشند .رسم بود که به بچهها دوای
کارکن «مسهل» میدادند تا سر دلشان پاک شود.
 - 10صبــح عید نــوروز بعضی به قبرســتان
میروند .در حالی که ســبزه یا شــاخههای گل و
شیرینی همراه دارند .به ســر قبر عزیزانشان رفته
فاتحه میخوانند و چیزهایی را که همراه دارند بین
مستحقین قســمت میکنند و سبزههایی ر ا که با
خود بردهاند روی قبرها میگذارند.
 - 11اگر ایام عید مصادف با روزهای عزاداری
شــد عید را مفصل نمیگیرند و بعضی به طور کلی
عید نمیگیرند.
غفار اسد شاعر اهل بیت از این رسم شیرازیها
در شعری یاد میکند:
این گردش نوروز عزای شه دین است
غوغای حسین است که در عرش برین است
تحویل حمل این سنه بر خلق حرام است
چون قامت عباس ،نگون از سر زین است
دلخوش نتوان گشت به صحرا و به بستان
لیال ز غم اکبر ناکام حزین است
یاران نتوان بست حنا بر سر انگشت
رنگین کف قاسم شده از خون جبین است
کوشش ننمایید به آرایش طفالن
چون حنجر اصغر هدف ناوک کین است
بر تن نتوان کرد لباس زر و زیبا
عریان تن صد چاک حسین روی زمین است
شیرینی و شربت نخورید و نخورانید
لب تشنه حسین از ستم قوم لعین است
رخساره منور ننمایید ز اعداء
سلطان شهیدان ز سرش خون به جبین است
مهمان نتوان گشت به هر خانه و منزل
زیرا که عیال شه دین خاکنشین است
در ماتم شاهنشه دین نوگل زهرا
غفار اسد نوحهگر و زار و غمین است
 12خانوادههایی که عزادار باشــند یعنی عیداولشــان باشد عید نمیگیرند و رسم است که صبح
عید تمــام قوم و خویش به دیــدن خانواده عزادار
میروند و به آنها سرســامتی میدهند .معمو ًال در
این مجلس از شــیرینی خبری نیست و از مهمانان
تنها با چای و شــربت و در ســالهای اخیر با میوه
پذیرایی میکنند.
 13بعد از تحویل ســال شــیرازیها به دید وبازدید هــم میروند ،ایــن کار را اول از بزرگترها
شروع میکنند ،بعد نوبت به بقیه میرسد.
 14عیــدی گرفتــن لوطیهــا «مطربهایدورهگــرد» صبح عید نــوروز لوطیهــا به دیدن
ثروتمندان میرفتند .عید را تبریک گفته شــروع به
نواختن آهنگهای شیرین شیرازی مینمودند و در
پایان به جان صاحبخانه دعا کرده ســامت و خیر
و برکت برایشــان آرزو میکردند .سازهایی که این
نوازندگان اســتفاده میکردند کمانچه بود همراه با
تار و ضرب ،دایره «دف» و دایره زنگی.
اکنون از این لوطیها خبری نیســت ،لوطیها
رفتند و شادی را با خودشان بردند.
میباید کیسه از کرم بگشادن
وندر کف مطربان درم بنهادن
نائی و دفی را همگان «عیدانه»
چون سال گذشته می بباید دادن1
 1-دیوان سلطان ولد

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 شماره  139660311001023863هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و
ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعــارض متقاضــی عبدالمحمد عبــادت فرزند
محمدتقی به شماره شناسنامه  828صادره از شیراز
در ششــدانگ یکباب کارگاه به مســاحت 225/36
مترمربــع پالک  1081فرعــی از  2145اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  3فرعی از  2145اصلی واقع در
بخش چهار حوزه ثبت ملک شیراز خریداری از مالکین
رســمی اکبر و حسن و غالمحسین و منوچهر و ایرج و
اشــرفالملوک و اقدسالملوک همگی پایدار 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 اعتــراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست 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 اول96/11/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/25 :
/25370م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز

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  139560311001041240و رأی
اصالحــی  139660311001015113هیأت دوم موضوع
قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتــی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد
ثبتــی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیــه  1تصرفات
مالکانه بالمعــارض متقاضی معصومــه محققپور
فرزند لطفاله به شماره شناسنامه  2138صادره
از کازرون در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 156/7مترمربــع پالک  8903فرعی از  2083اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  2083اصلی واقع در
بخش چهار شیراز خریداری از مالک رسمی علیرضا
دهقانی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع
عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
ســند 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 ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/11/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/25 :
/25371م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز

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  139660311001023244هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیــه  1تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی حسین اسدی گلبرنجی
فرزند نگهدار به شــماره شناســنامه  7صادره
از جهرم در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 296مترمربع پــاک  5133فرعی از  2075اصلی
مفروز و مجزی شــده از پــاک  4583فرعی از
 2075اصلی واقع در بخش چهار شیراز خریداری
از مالک رســمی ازاد آقایی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عمــوم 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 مــاه 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 اول96/11/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/25 :
/25372م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز

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  139660311001021965هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیــه  1تصرفات
مالکانه بالمعــارض متقاضی توران صالحی قرقانی
فرزند حسنعلی به شماره شناسنامه  1765صادره
از شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 133/6مترمربع پالک فرعی  2076از  2148اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  2148اصلی واقع در
بخش چهار شیراز حوزه ثبت ملک شیراز خریداری
از مالک رسمی محســن صادقی محرز گردیده
اســت .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 باشــند میتوانند از تاریخ انتشار
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 ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت
در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/11/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/25 :
/25373م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز

آگهی حصر وراثت
سید محمد مجید موســوی نژاد دارای شناسنامه شماره  7متولد 1349
به شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان سید محمود موسوی نژاد به شماره
شناســنامه  365در تاریــخ  88/5/15در اقامتــگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر سید محمد مجید موسوی نژاد برادر
متوفی
 -2سید محمد موسوی نژاد به شــماره شناسنامه  83صادره از حوزه
شیراز
 -3سید محمدرضا موســوی نژاد به شماره شناسنامه  3802صادره از
حوزه شیراز برادر متوفی
 -4ســید محمدجواد موسوی نژاد به شماره شناســنامه  161صادره از
حوزه شیراز برادر متوفی
 -5سید محمدجعفر موسوی نژاد به شــماره شناسنامه  299صادره از
حوزه شیراز برادر متوفی
 -6ســید محمدباقر موسوی نژاد به شماره شناســنامه  171صادره از
حوزه شیراز برادر متوفی
 -7سید محمدصادق موســوی نژاد به شماره شناسنامه  491صادره از
حوزه شیراز برادر متوفی
 -8ســید محمدحسن موسوی نژاد به شــماره شناسنامه  15صادره از
حوزه شیراز برادر متوفی
 -9اکرم السادات موسوی نژاد به شماره شناسنامه  215صادره از حوزه
بوشهر خواهر متوفی
 -10اقدس موسوی نژاد به شماره شناسنامه  385صادره از حوزه شیراز
خواهر متوفی
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 شــورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
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