کتابخانه
سهشنبه  15آبان 1397

 - 1ای عشق زمان زمان دردیست
گران
انتشارات نوید شیراز 184 -صفحه-
 12000تومان

پــس از اینکه شــاعران شــهرهی شــهرمان
رباعیهای خود را با دو یا چند واژه منتشــر کردند
این مســأله جسته و گریخته مورد تقلید قرار گرفت.
اکنون ملیحه حسین پوریان رباعیهای خویش را با
ســرفصل «ای عشق» آغاز کرده است .هر خواننده
شــعر بالفاصله به یاد دفتر زیبای «ای عشــق»
سروده شاپور پساوند میافتد.
درست یادم است شاعر خوب شیرازی در بحبوبه
انقالب رباعیهایش را با «حالیست مرا» شروع
میکرد .نام این شــاعر شــریف «منصور اوجی»
است که شهرهی خاص و عام است.
شاید اگر ملیحه حسین پوریان در هنگام سرودن
این رباعیها با چند نفر دیگر مشــورت میکرد او را
منع میکردند .هر چند که گناه کبیرهای انجام نداده.
اما هر کس این رباعیها را میخواند بالفاصله به یاد
شاعر نامی «شاپور پساوند» میافتد.
رباعیهای ملیحه حســین پوریان تقریب ًا همه از
عشــق حرف میزنند .خیلی کم به اشعار اجتماعی
یا سیاســی و یا حتی فلســفی برخورد میکنیم .در
صفحه  39کتاب به رباعی برخورد میکنیم که جای
پای استاد واالی تمامی رباعیسرایان در آن مشهود
اســت .میتــوان آن را یک رباعی با اندیشــههای
فلسفی نام برد.
ای عشق سزاوار وجودیم همه
آگه نشدیم آنچه که بودیم همه
این راز نشد مرا هویدا هرگز
ما در پی این بود و نبودیم همه
در چند رباعی حالتی از یأس و افسوس
نسبت به زندگی یافت میشود.
ای عشق تو رفتی و نرفتی از دل
مینالم از این درد و غم بیحاصل
این آرزویم بود که باشم با تو
افسوس که بودی تو ز حالم غافل
(ص)17
***
ای عشق هوای تو دگر پیرم کرد
افسون نگاه تو به زنجیرم کرد
در عمق دو چشم تو چه رازی دیدم
کز غصهی این جهان زمینگیرم کرد
(ص )18
میتوانید رباعیهای صفحات  30 ،25و  63را نیز
به این دو رباعی اضافه کنید.
نگارنده ادعایی در چند و چون شــعر کالسیک

نــدارم .چون مطالعــهای در اوزان مختلف ندارم به
خاطر اینکه رشــته تحصیلیام فنی بود و ادامه هم
پیدا کــرد اما به خاطر خواندن زیاد شــعر که مورد
عالقهام هست میتوانم شعر بد را از خوب تشخیص
دهم .یا به واســطه کمک از خواندن به صدای بلند
بگویم ایراد دارد یا ندارد .البته این مسأله برای شعر
سپید فرق میکند و دشواری در این راه ندارم.
تعــدادی از رباعیها به قوت و قدرت رباعیهای
دیگر نیســتند .البته استادان این فن باید معایب آنها
را به شــاعر ارجمند گوشزد نمایند که ای کاش این
مسأله قبل از چاپ انجام میشد تا بعضی از رباعیها
حذف میگردید.
و اما رباعیهای خوب زیاد اســت که ما تعدادی
از آنها را میآوریم.
ای عشق بیا که با تو سر خواهم کرد
با بودن تو عمر دگر خواهم کرد
«گر دست من ای عشق به دستت برسد»
دنیا همه را زیر و زبر خواهم کرد
***
ای عشق تو سوزاندی و آهم کردی
هر لحظه مرا مست و خرابم کردی
دیدی که چه بیقرار و زارست دلم
یک جرعه خوراندی و به خوابم کردی
***
ای عشق امیدی به نگاهت دارم
بس شکوه که از چشم سیاهت دارم
شاید که نگاهی به من خسته کنی
هر لحظه گذر بر سر راهت دارم
***
ای عشق چهای؟ که قصهات شیرین است
نام تو همیشه مایهی تسکین است
دیوانه و مجنون صفت و آواره
شرح دل بیقرار عاشق این است
***
ای عشق دلم شکسته و پر خونست
حال دل من خون ،چو دل مجنونست
پروانه صفت به گرد او میچرخم
او را خبری نیست که حالم چونست
***
ای عشق سخن بسی فراوان دارم
دل خسته و چشم پر ز باران دارم
آزردهام از دورویی انسانها
دنیا گله از خویش و ز یاران دارم
***
ای عشق بیا که با تو جانی دارم
سرمستم و احساس جوانی دارم
بیتو نبود توان ماندن در من
با توست اگر تاب و توانی دارم
***
ای عشق بسوزان و زمینگیرم کن
در عرصه گیتی تو به زنجیرم کن
عمریست که با درد و غمت خو کردم
بشکسته پرم ز سوز غم پیرم کن
***
ای عشق چهای؟ سخن ز تو بسیارست
تا بوده جهان نام تو با ما یارست
هر دل که شود ز نام تو جان گیرد
آن دل که تو نامش نبری بیمارست
***
ایــن رباعیها را به این رباعیهــای زیبا اضافه
کنید :صفحــه ،47 ،43 ،38 ،37 ،27 ،22 ،15 ،12
 147 ،137 ،120 ،96 ،83 ،67 ،65 ،62و .155
بیدقتیهایــی هــم در تنظیم رباعیها شــده
اســت اول اینکه رباعی صفحه  93که ما در بخش
رباعیهای زیبا آوردهایم عین ًا در صفحه  103تکرار
شده اســت .با مطلع :ای عشق چهای؟ سخن ز تو
بسیار اســت .که به راحتی می توان در چاپ بعدی
آن را درست کرد.
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سه کتاب از
ملیحه حسین پوریان

امین فقیری

و دو رباعی هســت که مرا به یاد قطعه شــعری
از «عطیه عماد» میاندازد با مضمون عشــق هم
عشــقهای قدیم که عینــ ًا در رباعی صفحه  45و
 179آمده است.
ای عشق بدادم برس از غصه و بیم
ای کاش تو بودی همه جا یار و ندیم
افسوس که عشقها همه آلودهست
فریاد زنم که عشق هم عشق قدیم
(ص )45
***
ای عشق دگر شهرهی بازار شدی
امروزه همی مایهی آزار شدی
فریاد زنم که عشق هم عشق قدیم
در چشم کسان و ناکسان خوار شدی (ص)179
به امید کارهای بسیار بهتر از این کتاب
***
 - 2به بهارم نرسیدی به خزانم برگرد
انتشارات بازتاب فرهنگ154 -
صفحه 17000 -تومان
ویراستار :امیر طاهری

یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب
کز هر زبان که میشنوم نامکرر است
«حافظ»
ملیحه حســین پوریان در این رمان هم از عشق
سخن به میان آورده اســت .حدیثی نامکرر که هر
بار از زبان و خامه کسی بشــنوی و بخوانی نکاتی
تأمل برانگیز در آن مییابی .ملیحه حســین پوریان
به شیوهی فیلمهای فارسی قدیم یا انبوه فیلمهای
هندی و ســریالهای ترکی عمل نموده اســت .از
اینکه مهمترین ســؤال و ایراد خواننده را که جمله
«مگر میشود؟» را بدون جواب گذاشته است.
در حقیقت نویسنده همه چیز را فدای عشق کرده
اســت و در این راه به کشف لحظههای ناب رسیده
است آنجا که شخصیتها تکگویی درونی دارند و
حال و روز خود را بیان میکنند.
در مورد تکنیک داســتان بایــد گفت که ملیحه
حسین پوریان موفق عمل کردند .اول اینکه ساختار
نویی برای قالب داســتان اندیشیدهاند .چون قصه از

زبان دو شخصیت اصلی روایت میشود .این همه با
زاویه دید مرسوم ،مخصوص ًا بین بانوان نویسنده ،که
همان «من» باشد شکل میگیرد .وقتی شخصیتی
تعریف میکند و از خودش میگوید باورپذیرتر است.
عیب و ایراد آن این اســت که نویســنده برخالف
«دانای کل» نمیتواند تمام ابعاد زمان و مکان و
شــخصیتها را برمال کند .نویسنده مجبور است هر
چه را که خود شاهد است (از دیدهها و شنیدهها) بر
روی کاغذ بیاورد نمیتواند به عمق وجودی و افکار
خاص شخصیتها رجوع کند.
میتوان گفت نویسنده نثری ساده و دلپذیر دارد
و خواننده را راضی نگهدارد .ایشــان در رمانشــان
از شــیوهی «قصه در قصه» اســتفاده کردند که
اروپاییان از ابتدای رمان پردازیشــان از این شــیوه
بهره بردند .این شــیوه در شاهکار همهی دوران که
در قرن اول هجری با نام «هزار و یک شــب»
نگارش یافته است به جهانیان عرضه شده است.
در کتاب «به بهارم نرســیدی به خزانم برگرد»،
همین شــیوه به کار گرفته شــده اســت .بیشــتر
شــخصیتهایی که در رمان ظهور میکنند هر یک
برای خود ماجرایی دارند که از حق نمیتوان گذشت
بعضی از این سرگذشــتها از سرگذشت اصلی هم
جذابتر هستند و کشش قابل مالحظهتری دارند.
رمان بــا برخورد و نگاه شــروع میشــود و به
دلدادگی شــدیدی بیــن دو شــخصیت -راحله و
هاشم -میانجامد.
یکی از خصوصیات شــاید خطای نویســنده پر
و بال دادن به مفهوم عشــق در بین افرادی اســت
که هر کدام عالیق به خصوصی میتوانند داشــته
باشند .گویی نویسنده فجایعی را که در پیرامونمان
میگذرد نمیبینــد و باور ندارد .فاتحــه این گونه
عشقها که سرشار از معصومیت است دیگر خوانده
شده است .به جای این واژه دروغ و خیانت و عشق
به مادیات نشســته است .پس صبر کردن کسی در
مدت زمانی طوالنی فقط در افسانههای دل خوش
کنک قابل مشاهده است.
اینکه آســمان به ریسمان برســد و ریسمان بر
آسمان شیوه داســتانهای واقعگرا نیست .اینها به
مثل الالیی فقط گوش را مینوازند.
ملیحه داســتان «به بهاری نرســیدی ،به خزانم
برگرد» ســخت خودآزار اســت نســبت به منویات
درونی خود ســر عناد و دشمنی دارد .کار او با «هر
چه دل گفت بگو میگویم» کام ً
ال در تضاد اســت.
او یک مالمتی اســت .افعالی -تصمیمهایی -از او
سر میزند که خواننده را خشمگین میکند .نویسنده
کاری میکند که خواننده نسبت به ملیحه بیتفاوت
شود و بگوید :حاال که اینطور میخواهی پس نوش
جانت!
و آسمان ریسمان یکی اینست که هاشم ناگهان
شاهد عقد آقای صالحی میشود و سر و کلهاش پیدا
میشــود .این در و تخته جور کردنها در رمانهای
رئالیستی جایی ندارد .انگار که در هر شهر یک یا دو
خانوار بیشتر زندگی نمیکنند و سرنوشتشان کام ً
ال
وابســته به یکدیگر است .عاشقها صبر ایوب دارند.
معصومند .قدم به راه ناصواب نمیگذارند.
مطمئنم خواننده آسانگیر این رمان را میپسندد
و مخصوص ًا با نصر ســاده و پرکششی که دارد آن را
دنبال میکند .در نوجوانی ما با نوشتههای زندهیادان

حسینقلی مســتعان و جواد فاضل خو کرده بودیم.
مخصوص ًا حسینقلی مســتعان که شاهکار بیبدیل
او ترجمه بینوایان ویکتور هوگوســت و کتاب زیبای
«عشق مقدس» ،هر ماه کتابی  70-80صفحهای،
رمانتیک ،پر از اشــک و آه را تحویــل میداد و ما
به مناســبت خاصیت ســنمان کیف میکردیم .نام
این کتابها نام دخترها یــا بانوانی بود که قهرمان
داستانها بود .مانند :شهال ،فتانه ،شهین ،مهین و!!...
معلوم است که امیر طاهری هم برای ویراستاری
کتــاب زحمت زیادی کشــیدهاند .فقــط یک غلط
که قابل بخشــش است در سراســر کتاب به چشم
میخورد« .طاقــت نیاورم (نیاوردم) بــه اتاق خود
رفتم» (ص )17
***
 - 3کاش میشد
سرنوشت از سر نوشت
انتشارات نوید شیراز 289 -صفحه-
 2500تومان

شــاید این کتاب اولین کتاب شــعری باشد که
ملیحه حســین پوریان چاپ کرده است .تاریخ چاپ
 1387است .شاعر این کتاب را ُجنگی فرض کرده و
در آن انواع شعر را چاپ کرده است شعر سپید ،غزل،
تک بیتی ،دو بیتی و رباعی.
قضاوت اولیه این است که ملیحه حسین پوریان
اگر نســبت به سرودههای خود ســختگیر باشد و
قدرت قبول افرادی که در شــعر بــه آگاهی کامل
رســیدهاند برای نقد و ویرایش را داشته باشد شاعر
بســیار خوبی میشــود .این تعصبی که شاعر برای
اشــعارش دارد و دلش میخواهــد همه را ،بیکم و
کاســت به چاپ بســپارد به او لطمه خواهد زد .تا
خواننده میخواهد از شــعری که زیبا ســروده شده
اســت لذت ببرد با شــعری ضعیف روبهرو میشود.
در هر صورت ملیحه حســین پوریان شاعر است و
از احساســات رقیقی برخوردار که میتواند به آسانی
مکنونات قلبی خود را در قالب شعر بریزد.
از هر نوع شــعر نمونههایی بــرای خوانندههای
عزیز چاپ میکنیم تا قدرت شــاعری ایشان آشکار
گردد.
* شعر سپید
عروسی
چراغانی
صدای بوق و کرناها
صدای هلهله
شادی
صدای کِل
صدا از دور میآید
و آغاز اسارت را
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چه زیبا جشن میگیرند!
این مردم
***
آه ،اما امروز
آن زمان یادت هست /روزگاری خوش
بود /زندگی زیبــا بود /لقمهای نان و پنیر/
گر چه اندک اما /دلمان شــاد ز یکرنگی
خویــش /مردمــی با احســاس /همگی
ســرخوش ،از باده مهر /دلشان مثل بلور/
سرشان خالی از هر چه غرور /آه اما امروز/
دلمان بس تنگ است /و محبت مردهست/
جای آن مهر و وفا /حیله و نیرنگ اســت/
زندگی کم رنگ اســت /راست گفت آن
شاعر« /:دل خوش سیری چند؟»
***
* غزل
چشمان سیاه
آن که در هر نگهش صد گله پنهان دارد
کی نظر با من سرگشته و حیران دارد
به گمانم که منم ُکشته چشم سیهش
بیخبر آنکه چو من کشته فراوان دارد
چون بدیدم صفت عشاق دگر دانستم
نه خبر از من و این حال پریشان دارد
آنکه با چشم سیاهش دل و جانم را سوخت
این زمان بین که به صد دل شده پیمان دارد
در ره عشق اگر چه دل و دین باختهام
چه ثمر ز آنکه نه او دین و نه ایمان دارد
قصه عشق مرا پیر و جوان میدانند
زخم عشق است کجا مرهم و درمان دارد
سینه از بهر تو ویران شده ای عشق محال
عشق گنج است و مکان در دل ویران دارد
***
* رباعی
ای عشق بیا که با تو جانی دارم
سرمستم و احساس جوانی دارم
بیتو نبود توان ماندن در من
با توست اگر تاب و توانی دارم
***
عمریست که پا بر سر دل بنهادم
شادم که ز هر چه غصه دور افتادم
بیعشق ولی چگونه میباید زیست
شرمندهام وز کار خود ناشادم
***
کاش میشد سرنوشت از سر -نوشت
یا که از این چرخ بازیگر نوشت
کاش میشد سرنوشت تیره را
با قلم یا جوهری دیگر نوشت
***
* دوبیتی
نگاهت آن نگاه آشنا نیست
به چشمانت نشان از عشق ما نیست
بیا دیرآشنای زود رفته
که دنیا را دگر بود و وفا نیست
***
گرفتار شب تارم تو کردی
به عشق خود گرفتارم تو کردی
غریب خانهی خویشم ز عشقت
اسیر و بیکس و خوارم تو کردی
***
خوشا مجنون و عشق پایدارش
خوشا لیلی و جان بیقرارش
اگر دیدی کسی دنبال غم بود
بگو هستم در اینجا انتظارش
***
سراپای وجودم غم گرفته
دلم رنگ شب و ماتم گرفته
درون کوچه باغ خاطراتم
دوباره بارشی نم نم گرفته

ثبتی و دادگستری
آگهی حصر وراثت
سید محمدعلی کریمی دارای شناسنامه شماره  24055متولد 1365
به شــرح دادخواست از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید هاشم کریمی به شماره
شناســنامه  45در تاریخ  97/7/15در اقامتــگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2سمیرا سادات کریمی به شماره شناسنامه  3370صادره از حوزه
تهران فرزند متوفی
 -3سارا سادات کریمی به شماره شناسنامه  0018284841صادره از
حوزه تهران فرزند متوفی
 -4مهری نظری به شماره شناسنامه  1143صادره از حوزه تهران زوجه
متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /15830م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی فقدان سند مالکیت
مریم دستجردی با تســلیم دو برگ استشهادیه محلی مدعی است
که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به موازی دوازده سهم مشاع
بدون ثمن اعیانی ده سهم مشاع دیگر از یکصد و نود و دو سهم سهام
ششدانگ یک قطعه باغ تحت پالک  7505/38واقع در استهبان بخش
 13فارس به نام نامبرده ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 105481
صادر و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است مراتب طبق
ماده  120اصالحــی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود و هر کس
نســبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند
مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل
مراجعه و اعتــراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه
معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی
را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /245م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان
احمد انتظار

آگهی حصر وراثت
محمودرضا نعیمی حســینی دارای شناسنامه شماره  94متولد  1334به شرح
دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان دلبر پورابراهیم به شماره شناسنامه  96در تاریخ 94/9/8
در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحومه
عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر ذینفع
 -2عزت پورابراهیم به شماره شناسنامه  3925صادره از حوزه شیراز خواهر
متوفیه
 -3نازدار پورابراهیم به شــماره شناسنامه  35صادره از حوزه شیراز خواهر
متوفیه
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت آگهی
مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفیه
نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی به شورا تقدیم نمایند
بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /15843م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی حصر وراثت
فروین صفری دارای شناسنامه شماره  254متولد  1332به شرح دادخواست
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شــادروان عبدالرحمن صفری به شماره شناســنامه  14در تاریخ 97/4/14
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه و وراث حینالفوت آن مرحوم
عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فروین صفری فرزند متوفی
 -2فرهاد صفری به شــماره شناســنامه  291صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفی
 -3فریده صفری به شــماره شناســنامه  439صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفی
 -4فهیده صفری به شماره شناسنامه  114صادره از حوزه شیراز فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت آگهی
مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی
نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی به شورا تقدیم نمایند
بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /15834م الف
رئیس شعبه  33مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
محمدعلی فرجی

آگهی حصر وراثت
جمشید غظنفری شبانکاره دارای شناسنامه شماره  483متولد شیراز
به شرح دادخواســت از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان علی غظنفری شــبانکاره به
شماره شناسنامه  2280218712در تاریخ  97/6/13در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر جمشــید غظنفری شبانکاره پدر
متوفی
 -2زهرا رضایی بردجی به شماره شناســنامه  7894صادره از حوزه
شیراز مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /15838م الف
رئیس شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
سید احمد افضلی
آگهی حصر وراثت
فیروزه محور دارای شناسنامه شماره  3858متولد  64/10/27به شرح
دادخواست به کالســه  970626از این شورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدتقی فقیری زاده
به شماره شناسنامه  3383در تاریخ  97/7/3در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فیروزه محور همسر متوفی
 -2پروانه جوی زاهدانی به شماره شناسنامه  491صادره از حوزه فسا
مادر متوفی
 -3بهار فقیری زاده به شماره شناسنامه  0203049217صادره از حوزه
تهران فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /15827م الف
رئیس شعبه  40مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
کاکاجان یاری

آگهی حصر وراثت
جواد غظنفری شبانکاره دارای شناسنامه شماره  2007متولد شیراز
به شــرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیاصغر غظنفری شبانکاره
به شــماره شناســنامه  2287485694در تاریــخ  97/6/13در
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته و وراث حینالفوت آن
مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر جواد غظنفری شبانکاره فرزند
جمشید پدر متوفی
 -2معصومه آزادی آبادشاپوری به شماره شناسنامه 6550008557
صادره از حوزه جهرم بخش خفر مادر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفی نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار
آگهی به شــورا تقدیم نمایند بدیهی اســت پس از انقضاء مهلت
وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /15839م الف
رئیس شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
سید احمد افضلی
آگهی فقدان سند مالکیت
احمد احمدیان اصطهباناتی با تســلیم دو برگ استشهادیه محلی
مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به ششدانگ
یکباب خانه تحت پالک  5340/3واقع در استهبان بخش  13فارس
به نام نامبرده ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی  950260صادر
و نامبرده تقاضای صدور ســند المثنی نموده است مراتب طبق
ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود و هر کس
نسبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند
مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا
خالصه معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مــدت مقرر اعتراضی
نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت
ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم
خواهد کرد.
 /244م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان
احمد انتظار

