کشکول
چهارشنبه  9مهر 1393

آراستن جسد و تابوت
از دیگــر آداب مربوط به فرد در گذشــته آن
بود که پیکر اموات را با مواد خوشــبو کننده چون
مشــک ،کافور ،گالب و می معطر میســاختند و
در پارچههای مرغوب میپیچیدند .اگر شــخصی
در گذشــته از بزرگان و شــاهزادگان بــود او را
در پارچههــای گرانقیمــت ،چون حریــر و دیبا
میپیچیدنــد و کفن میکردند و بر ســرش تاجی
شاهوار میگذاشــتند و با انواع سنگهای قیمتی
و جواهــر میآراســتند ،تابوتی از طــا ،نقره یا
فلزات دیگر میســاختند و آنگاه دخمهای برایش
مهیا میکردند کــه با دخمههای معمولی که قب ً
ال
شــرحش داده شد تفاوت داشــت ،زیرا دخمهای
اختصاصــی و فقط متعلق به فرد در گذشــته بود
و ایــن دخمهها ،آرامگاههائی بود که پادشــاهان
و توانگــران و بــزرگان برای خود میســاختند و
آنها را دخمههای شــخصی نیز مینامیدند ،مانند
آرامگاههای اختصاصی امروز« .اوشیدری :1386
»76
استفاده از دخمهها و استودانهای اختصاصی از
دیرباز در میان ایرانیان رواج داشــته و فقط مربوط
به شاهنامه نبود .بیشتر استودانهائی که اولین بار
در سرزمین مادها و پارسها به وجود میآیند ساده
هســتند اما آنهائی که مخصــوص امرا و بزرگان
ســاخته شده ،بزرگتر و دارای نقوش تزئینی است.
«عبدالهی »20 :1369
اگر شخصی در گذشته از جنگجویان و دلیران
میدان رزم بوده باشــد به جز کارهای ذکر شــده
سالح و ابزار نبرد و لباس جنگیاش را آراسته و در
کنارش قرار میدادند.
رســتم بعد از مرگ جگر گوشــهاش دســتور
میدهد تا او را کفن کنند.
بپوشید بازش به دیبای زرد
سر تنگ تابوت را سخت کرد
همی گفت گر دخمه زرین کنم
ز مشک سیه گردش آئین کنم
چو منرفته باشم نماند به جای
وگرنه مرا خود همین است رای
یکی دخمه کردش ز سم ستور
جهانی به زاری همی گشت کور
[ نامه باستان  1386ج ] 2
گویا برای پوشــاندن جسد بیشتر از پارچههایی
به رنگ زرد اســتفاده میشــد ،زیرا در چند جای
شــاهنامه از آن نام برده شــده ،همچنین بعد از
کشته شدن پیلم به دست رستم ،او جنازه را پیش
تورانیان میاندازد و چنین میگوید:
چنین گفت :کاین را به دیبای زد
بپوشید ،کز گرد شد الژورد
[ نامه بوستان  1386جلد ] 4
تــوس ،هنگام دفن فــرود این گونــه فرمان
میدهد:
بفرمود تا دخمهای شاهوار
بکردند بر تیغ آن کوهسار
نهادند زیر اندرش تخت زر
به دیبای زربفت و زرین کمر
تن شاهوارش بیاراستند
گل و مشک و کافور میخواستند
سرش را به کافور کردند خشک
تنش را به دبق و گالب و به مشک
نهادند بر تخت و گشتند باز

شد آن شیردل مرد با نام و ناز
از شواهد این گونه برمیآید که مشک و کافور
از مواد ثابت آراستن جسد بوده است .چون خاصیت
خوشبو کنندگی داشتند و ماندگاری جسد را بیشتر
میکردند .اســتفاده از دبق و مشک و کافور گویا
گونهای از مومیائی کردن بوده است1.
و ایــن گونه کــه از ابیات شــاهنامه برمیآید
از لعاب چســبنده دبــق در مومیائی مردگان بهره
میبردهاند .لذا پیکر مرده را خشــک و خوشــبو
میکردند.
ســپس جامههــای گرانبها و ابریشــمی بر او
میپوشــاندند و او را بــا آرایش و ســیمای زمان
زندگی در دخمــه مینهادهاند« .کزازی 1386 ،ج
»920 : 5
در دفن شاه مکران توسط کیخسرو
در این داســتان کیخســرو به خاطر داشتن فر
شــاهی و ایمان به روز رســتاخیر بــه خود اجازه
نمیدهد که جسد دشمنان ر ا هم بدون آئین کفن
و دفن رها کند .خصوص ًا که آن دشــمن شخص
مهم و ارجمندی نیز باشد.
یکی دخمه سازید و مشک و گالب
چنان چون بود شاه را جای خواب
بپوشید رویش به دیبای چین
که مرگ بزرگان بود همچنین
[ نامه باستان  1386ج ] 5
در همین زمینه ،دخمــه کردن پیران
توسط کیخسرو
بفرمود پس مشک و کافور ناب
به قیر اندر آمیختن با گالب
تنش را بپالود از آن سر به سر
به کافور و مشکش بیاگند سر
به دیبای رومی تن پاک اوی
بپوشید آن خاک ناپاک اوی
یکی دخمه فرمود خسرو ز مهر
برآورد سر تا به گردن سپهر
[ نامه باستان  1386جلد ] 5
پشوتن بعد از مرگ اسفندیار
یکی نغز تابوت کرد آهنین
بگسترد فرشی ز دیبای چین
به دیبای زربفت کردش کفن
خروشان بر او نامدار انجمن
به آن پس بپوشید روشن برش
ز پیروزه بر سر نهد افسرش
[ نامه باستان  1386جلد ] 6
اسکندر بعد از مرگ دارا
یکی دخمه کردش بر آئین او
بدان سان که بد فره دین او
بشستند از خون به روشن گالب
چو آمدش هنگام جاوید خواب
بیاراستندش ،به دیبای روم
همه پیکرش گوهر و زر و بوم
تنش زیر کافور شد ناپدید
وزان پس کسی روی دارا ندید
به دخمه درون تخت زرین نهاد
یکی بر سرش تاج مشکین نهاد
[ نامه باستان  1386جلد ] 6
دفن شدن توسط کیخسرو
پس از کشتنش مهربانی کنید
یکی دخمه خسروانی کنید
سرش را به دبق و به مشک و گالب
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آیین سوگواری در شاهنامه

نوشته :معصومه دهقان قاسم خیلی
بخش سوم و پایانی

بشوئید و تن را به کافور ناب
به گردنش بر ،طوق زرین نهید
کله بر سرش عنبرآگین نهید
[نامه باستان  1386ج ] 5
دفن بهرام توسط برادرش گیو
بیاوردش از جایگاه نبرد
به کردار دیوان یکی دخمه کرد
بیاگند مغزش به مشک و عبیر
تنش را بپوشید چینی حریر
بر آئین شاهانش بر تخت عاج
بخوابید و آویخت بر سرش تاج
در دخمه را کرد سرخ و کبود
تو گفتی که بهرام هرگز نبود
[ نامه بوستان  1386جلد ] 4
جامه عزا
از مطالعات مردم شناســی چنین برمیآید که
رنــگ جامه میان اقــوام و ملــل مختلف جهان
متفاوت اســت .همانطور کــه میدانیم در ایران
باســتان و میان زرتشتیان پوشــیدن جامه سپید،
هنگام عزا مرســوم و معمول اســت .امروزه هم
در بعضی از کشــورهای آســیای جنوب شــرقی
مردم هنگام ماتم و عزا جامه ســپید میپوشند .در
شاهنامه هم وقتی سیاووش میخواهد پاکدامنی و
بیگناهی خویش را ثابت کند میپذیرد که آزمون
«ور» یعنــی گذر از آتش را انجام دهد ،پس برای
نشان دادن پاکی و معصومیت خود و همچنین به
نشــانه آمادگی برای پذیرش مرگ جامه سفید بر
تن میکند و خود را بر دل آتش میزند.
سیاووش بیامد به پیش پدر
یکی خود زرین نهاده به سر
هشیوار با جامههای سپید
لبی پر ز خنده دلی پر امید
پراگنده کافور بر خویشتن
چنان چون بود رسم و ساز کفن
به طور کلی رنگ سفید میان زرتشتیان از ارج و

قرب باالئی برخوردار بوده است .آنان از زاده شدن
تا در گذشتن از رنگ سفید بهره میگیرند.
لباس نوزادی ،سدره ،پوشش دینداری ،پوشش
عروسی ،کاله و روسری نیایش ،کفن درگذشته و
جامه شرکت کردن در مراسم خاکسپاری و پرسه
« سوگواری» همه ســپید است که نماد راستی و
پاکی است.
این ســنت در دوران اسالمی و حدود حکومت
غزنویان در ایران ادامه داشــت .به طوری که در
تاریخ بیهقی آمده ســلطان مسعود در مرگ خلیفه
عباســی ،جامه ســپید پوشید و ســه روز به ماتم
نشســت « : .و امیر ماتم داشتن بسیجید و دیگر
روز که بار داد با دســتار و قبا بود سپید و همهی
اولیاء و حشــم و حاجبان با سپید آمدند « .بیهقی
 1386جلد » 2
اما در شــاهنامه پوشش عزا تنها به رنگ سپید
نیست و از پوششهای کبود و سیاه و نیلگون هم
برای سوگواری استفاده شــده است .البته از سیاه
در دوران باستانی نیز شواهدی در دست است که
به ظاهر در غرب و شــرق ایران مصیبت دیدگان
جامــه کبود یا ســیاه دربر میکردنــد ،این رنگ
نماد تیرهروزی و نگونبختی اســت .این بطوطه
در مرگ فرزند اتابک آورده اســت « :حضار روی
لباس خود جامهای از پارچه خام پنبهای کلفت که
درست دوخته نشده و طرف آستر آن رو به بیرون
و رویهی آن به تو بود ،پوشــیده بودند و بر سر هر
یک خرقهی پاره یا پالس پاره سیاه بود».
«ابن بطوطه ج »1
شاید سیاهپوشــی در شــاهنامه از همین باور
نشأت گرفته و یا شــاید رسم و راهی است که از
فرهنگ اسالمی به شاهنامه راه یافته است.
در سوگ سیاوش
چو توس و چو گودرز و گیو دلیر
چو شاپور بهرام و فرهاد شیر
همه جامه کرده کبود و سیاه

همه خاک بر سر به جای کاله
[ نامه باستان  1386ج ] 3
تهمینه در سوگ سهراب
بپوشید پس جامه نیلگون
همان نیلگون غرقه کرده به خون
[ نامه باستان  1386ج ] 2
فرنگیس در سوگ سیاووش گوید:
به سوگ سیاووش سیه پوشد آب
کند روز نفرین بر افراسیاب
[ نامه بوستان  1386ج ] 3
نزدیکان در مرگ کیکاووس
همه جامههاشان کبود و سیاه
دو هفته ببودند با سوگ شاه
ببردند پس پایکاران شاه
دبیقی و دیبای رومی سیاه
[ نامه باستان  1386ج ] 5
جشن سوری یا آئین سوگواری
در واپسین روزهای زمستان ،مردم طبق سنت
دیرینه به برپائی مراسم یادبود و بزرگداشت ارواح
درگذشتگان میپرداختند .این مراسم به خصوص
از سوی کسانی که در آن سال عزیزی را از دست
داده بودند ،باشکوهتر انجام میشد.
امــروزه ایــن باور با حاضر شــدن مــردم در
آرامگاهها و بر ســر قبر عزیزان از دســت رفته در
آخرین شب جمعه هر سال و اهدای خیرات برای
شادی روح آنان پررنگتر مینماید.
به باور شــماری ،همراه با انجام این مراســم
آئینــی ،حضور حاجی فیروز در واپســین روزهای
زمســتان در کــوی و برزن به عنــوان نمادی از
بازگشــت ســیاووش شــهید با نوروز گره خورده
است .حاجی فیروز با صورتی سیاه که نماد سیاهی
زمستان و دلیلی بر بازگشــت سیاووش از جهان
مردگان و جامههای ســرخ که نمادی از ســرخی
خون ســیاووش و یا زایش دوباره گلهای سرخ
در زمین اســت با ســازی کوبهای در دست سعی
میکند تا مردم را شاد و خندان سازد.
سیاووش در افسانههای ایرانی نماد مظلومیت و
بیگناهی است که هر بار از خون به ناحق ریخته
او گیاهی به نام پر سیاووشان میروید.
مراســم سووشــون که همان عزاداری خاص
سیاووش است ،تا دههای اخیر در بعضی از مناطق
ایــران به خصوص در جنوب و قســمتی از مرکز
ایران رایج بود .شبانگاه بر مرگ سیاووش عزاداری
میکردند و زنان دستههای موی خود را به نشانه
فرو ریختن بــرگ درختان میبریدند و بر درختان
نظر کرده میآویختند که در ادبیات عامیانه به آنها
« درخت گیسو » میگفتند.
گویا باور بر این بوده که در زمســتان طبیعت
میمیرد و در آغاز بهار رســتاخیز کرده و زندگانی
دوبــاره مییابد .پس در پایان زمســتان مراســم
ســوگواری و عزا بالفاصله در روز اول بهار جشن
رستاخیر را برپا میکردند.
نتیجه گیری
آئینهای سوگواری مطرح شــده در شاهنامه
بیانگر این است که ایرانیان از دیرباز به گذشتگان
خود ارج مینهادند و آداب و رسوم ویژهای برایشان
برپا میداشتند.
بــه طور مرســوم تدفین در شــاهنامه ،نهادن
فرد درگذشــته در دخمه بود کــه قبل از آن آداب
و آئین خاصی بر روی جنــازه صورت میگرفت.

7

از جمله :شســتن سر و بدن مرده ،خوشبو کردنش
با موادی چون مشــک و کافور و گالب و سپس
کفن کــردن مرده با پارچههای مرغوب که جنس
این پارچه با توجــه به موقعیت اجتماعی و تمکن
مالی افراد متفاوت بود و اصــو ًال برای بزرگان از
پارچههای دیبا و حریر استفاده میشد .بعد از این
مرحله انتخاب تابوت بود که جنس این وسیله هم
بســتگی به موقعیت اجتماعی افراد داشت و برای
طبقات مرفه همچون پهلوانان و شاهان از طال و
نقره تهیه میشــد .همزمان با انجام آداب و رسوم
تدفین ،آئین سوگواری و ماتم برای فرد درگذشته
انجــام میگرفت که در شــاهنامه به شــرح آن
پرداخته شد و با اعمالی چون خاک بر سر ریختن،
جامه دریدن ،روی خستن ،موی کندن و به آتش
کشیدن اموال شخص درگذشته همراه بود.
از دیگر مســائل مدت ســوگواری است که از
ســه روز ،هفت روز ،یک ماه ،چهل روز و گاهی تا
یک ســال متغیر بوده است .در شاهنامه هر چقدر
شــخص درگذشــته مهمتر و از نظر سن جوانتر
بود ،مدت عزاداری و آئین سوگواری او گستردهتر
و سوزناکتر برگزار میشد.
عزاداران با پایان یافتن دوره ســوگواری از عزا
درآمده و به زندگی عادی خود مشــغول میشدند
که به یقین این امر ریشــه در دین و اعتقاد مردم
به مرگ و زندگی پس از مرگ داشت .در واقع در
تمام آداب و رسوم و آئینهای مرتبط با سوگواری
که در شاهنامه به طور جامع و کامل به توضیح آن
پرداخته شــده میتوان تأثیر دین و باورهای دینی
را مشاهده کرد.
منابع و مآخذ
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محمدعلی موحد -تهران بنگاه نشر و ترجمه کتاب
- 2اوشــیدری ،جهانگیــر  1386-دانشــنامه
مزدیسنا -نشر مرکز
- 3بیهقی ابوالفضل  1386-تاریخ بیهقی -به
کوشش خلیل خطیب رهبر -نشر مهتاب
- 4ستاری جالل  1384-پژوهشی در اسطوره
گیل گمش و افسانه اسکندر -نشر مرکزی
- 5صفی زاده فاروق  1385-ادیان باســتانی
ایران -نشر واحدی
- 6عبدالهی فرشــته  1369-دین زرتشــت و
نقش آن در جامعه ساسانی -نشر ققنوس
- 7کزازی ،میرجالل  1385-نامه باســتان-
نشر سمت
- 8گیرشــمن ،رومن  1384-ایران از آغاز تا
اسالم -نشر معین
- 9معین محمد  1381-فرهنگ معین -نشــر
امیرکبیر
- 10ویدن گرن ،گئــو  1381-جهان معنوی
ایران از آغاز تا اسالم -نشر میترا
11یــزدان پناه لموکی ،طیــار  1385-تاریخمازندران باستان -نشر چشمه
***
نقل به اختصار از فصلنامه علمی -پژوهشــی
اَباختر -سال هفتم -شماره پیاپی  24-25زمستان
1392
 - 1دبق گیاهی است که در ساقه و شاخههای
بعضی از درختان مانند امرود ایجاد میشود ،چیزی
مانند سریشم که بدان مرغان را شکار میکنند.

ثبتی و دادگستری

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139360311010004536مورخ  93/5/27هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی داراب تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضی
الماس فوالدفر فرزند محمدعلی به شــماره شناســنامه  13صادره از
داراب به شــماره ملی  2491261243در ششــدانگ یکبــاب مغازه به
مســاحت  138مترمربع پالک  39فرعی از  696اصلــی مفروز و مجزا
شــده از پالک  4فرعی از  696اصلی قطعــه  1واقع در بخش  12فارس
داراب خریداری از مالک رسمی باواسطه از یحیی خواجوی محرز گردید
حقــوق ارتفاقی ندارد .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس
از اخذ رســید 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 اول93/6/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم93/7/9 :
 /572م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داراب
حمید کشاورز

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139360311010004057مورخ  93/5/14هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی داراب تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی نواز عبدلی فرزند حبیب به شــماره شناسنامه  3صادره از
داراب به شــماره ملی  2491546711در ششــدانگ یکباب مغازه به
مساحت  15/30مترمربع پالک  62فرعی از  1580اصلی مفروز و مجزا
شده از پالک  18فرعی از  1580اصلی قطعه  1واقع در بخش  12فارس
داراب خریداری از مالک رسمی باواسطه از احمدغالم محرز گردید
حقوق ارتفاقی ندارد .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 تسلیم اعتراض دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول93/6/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم93/7/9 :
 /562م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داراب
حمید کشاورز

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139360311010004058مورخ  93/5/14هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی داراب تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی کاظم عبدلی فرزند حبیب به شماره شناسنامه  1381صادره
از داراب به شــماره ملی  2490803026در ششدانگ یکباب مغازه به
مساحت  15/80مترمربع پالک  61فرعی از  1580اصلی مفروز و مجزا
شده از پالک  18فرعی از  1580اصلی قطعه  1واقع در بخش  12فارس
داراب خریداری از مالک رسمی با واسطه از احمدغالم محرز گردید
حقوق ارتفاقی ندارد .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 تسلیم اعتراض دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول93/6/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم93/7/9 :
 /561م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داراب
حمید کشاورز

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  139360311010003952مورخ  93/5/6هیات موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی داراب تصرفات مالکانــه و بالمعارض
متقاضی فرنگیس دیانت فرزند کوچعلی به شــماره شناسنامه  1صادره
از داراب به شــماره ملی  2491277174نسبت به ششدانگ یک قطعه
زمین مزروعی به مســاحت  117150مترمربع پــاک  3فرعی از 3747
اصلی مفروز و مجزا شــده از پالک  3747اصلی قطعه  3واقع در بخش
 12فارس داراب خریداری از سهام مشاعی خودش محرز گردید حقوق
ارتفاقی ندارد .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 داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رســید 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 اول93/6/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم93/7/9 :
 /560م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داراب
حمید کشاورز

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  139360311010004534مورخ  93/5/27هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی داراب تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضی
الماس فوالدفر فرزند محمدعلی به شــماره شناســنامه  13صادره از
داراب به شــماره ملی  2491261243در ششــدانگ یکبــاب مغازه به
مســاحت  7مترمربع پالک  40فرعی از  696اصلی مفروز و مجزا شده
از پالک  4فرعی از  696اصلی قطعــه  1واقع در بخش  12فارس داراب
خریداری از مالک رسمی باواسطه از یحیی خواجوی محرز گردید حقوق
ارتفاقی ندارد .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 داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رســید 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 اول93/6/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم93/7/9 :
 /572م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داراب
حمید کشاورز

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  139360311010004800مورخ  93/6/3هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی داراب تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی محمود صفوی فرزند عباس به شماره شناسنامه  2صادره از
داراب به شماره ملی  2491274949نسبت به ششدانگ یکباب گاراژ
به مساحت  367/30مترمربع پالک  193فرعی از  2145اصلی مفروز و
مجزا شده از پالک  2145اصلی قطعه  2واقع در بخش  12فارس داراب
خریداری از مالکین رسمی با واسطه محمدعلی بحرانی محرز گردید
حقوق ارتفاقی ندارد .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 تسلیم اعتراض دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول93/6/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم93/7/9 :
 /587م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داراب
حمید کشاورز

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139360311010004747مورخ  93/6/2هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی داراب تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی فاضل مرگماری فرزند محمد به شــماره شناسنامه 2382
صادره از داراب به شــماره ملی  2490502425نسبت به ششدانگ
یکباب مغازه به مســاحت  31/20مترمربع پــاک  191فرعی از 2145
اصلی مفروز و مجزا شده از پالک  2145اصلی قطعه  2واقع در بخش
 12فارس داراب خریداری از مالکین رســمی باواسطه از محمدعلی
بحرانی محرز گردید حقوق ارتفاقی ندارد .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
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 اول93/6/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم93/7/9 :
 /577م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داراب
حمید کشاورز

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  139360311010004038مورخ  93/5/13هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی داراب تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اعظم
اسپرم فرزند ابول به شماره شناســنامه  10صادره از داراب به شماره
ملی  2491310236در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  130مترمربع
پالک  1فرعــی از  677اصلی قطعه  1واقع در بخــش  12فارس داراب
خریداری از مالک رســمی باواسطه از محمد رســتگاری محرز گردید
حقــوق ارتفاقی ندارد .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود 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 رســید 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 اول93/6/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم93/7/9 :
 /564م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داراب
حمید کشاورز

