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شــاعر از مفهــوم بیمارســتان چــه حاصلی
میخواهــد برچیند؟ جز درد و جز همســایگی با
مــرگ .هر گاه کــه درد او را بیچــاره میکند به
تختی مینگرد که در آن مرگ آرمیده است .بدون
هیچ بالشــت و رواندازی ،آشــکار و پرخاشجو .با
چشمانی وق زده ،گویی خود زیر بار خستگی مرده
اســت .مفاهیمی که در شعرهای ساوجی میتوان
سراغ گرفت ،آشــکارا اندیشه مرگ است و بدون
اینکــه خود بخواهد ترس را القــا میکند و دیگر
تنهایی اســت که ناگزیر با آن کنار آمده است .و
گاهی میتوان گفت که عاشقانه دوستش میدارد
و این تنهایی خود تغزلی شــادمانه اســت .وای از
آن زمــان که در اوج تنهایی بــه تاریکی روح نیز
بیندیشــی ،آنگاه حاصل شــعری میشود زیبا به
نام «تکهای از تاریکی» .در ذهن شــاعر تاریکی
همانند مادهای اســت که تازه منجمد شده است و
میتوان قطعهای از آن را با کارد بُرید.
جــای چشــمهایم /در آینه خالیســت /جای
لبهایم /گونههایم /موهایم /در آینه /خالیست
دســتم را باال مــیآورم /لبهایــی را لمس
میکند /گونههایی را /چشــمهایی را /و موهایی
را /که نیست میبینم /کسی در آینه /خالیست.
*
دردهایــی را در مــن /زنجیــر کردهانــد/
اســتخوانهایی را در من /زنجیر کردهاند /قلبم را
در من /زنجیر کردهانــد /زندگی را در من زنجیر
کردهاند
در خانه /هیچکس نیســت /هیچکس به جای
من /فکــر میکند /به جای من غمگین اســت/
بــه جای من /راه میرود /به جــای من /روزنامه
میخواند /و روی مبل راحتی /به خواب...
*
هیچکس نمیتواند /مــاه را /به تاریکی ببندد/
هیچکس نمیتواند /درخت را /به پاییز /هیچکس
نمیتواند /رودخانه را /به خاک ببندد
تکهای از تاریکی /به دســتم چسبیده است و/
کنده نمیشود.
شاید این شعر زندگینامه خودنوشتی باشد برای
حاالتی خاص .گویی در اوج ناامیدی سروده شده
است .در این شعر شــاعر به دنبال رهایی است و
از اینکه به دردها ،اســتخوانها و حتی به قلبش
زنجیــر کردهاند مینالد و ســطور بعــد مفاهیمی
آشــنا که انگار قب ً
ال خوانده یا خودم نوشته باشم.
بیگانگی حتی از وجود خود و نشــناختن خویشتن
خویش .گم کردن و پیدا نشدن .بیخود نیست که
در آیینه چشمخانه را تُهی میبیند .گویی غباری از
مردهای که سالیان بر او گذشته باشد.
شعر سراســر ناامیدی اســت .انگار کورسویی
از هیــچ جانب نمیتابد .انــگار که در خآل زندگی
کنی .اما شــاعر در این بحبوحه یأس و دلمردگی
به ناگهان شعار سر میدهد که حالتی مبارزهجویانه
دارد و مفهومــی از یک نوع زندگی را القا میکند
که امید به بهروزی در آینده است.

هیچکس نمیتواند /مــاه را به تاریکی ببندد...
الی آخر که بوی رهایی از آن به مشــام میرســد
و حتی از تکهای تاریکی که به دســتش چسبیده
اســت در رنج اســت .ایــن پاراگراف درســت با
پاراگرافهــای دیگر در تضاد اســت .شــاعری
که در تمامی پارههای شــعر با انــواع ناامیدیها
دســت به گریبان اســت به ناگهان میخواهد به
جنگ تاریکیها برود.
***
بــه علت فرهنگ خاصی که داریم و مریض را
جز در حالت موت به بیمارستان نمیرسانیم و این
تصــور را داریم که بیمار از دری وارد و به صورت
جنازه از در دیگر خارج میشود .شاعر در بیمارستان
هم مرگاندیش میشود و هم فاصلهای تا رهایی
روح از تخته بند تن درنمییابد.
«هــی! /دنیــا! /ای کاش /دری داشــتی /که
میشــد /هر وقت خواســت /پشت ســر آن را/
بست(ص)10
اختیار و زمام مرگ را در دســت داشــتن حتم ًا
به فاجعه منجر میگــردد .آنچنان مرگ را راحت
و آسان میپنداریم که بارها آرزوی مرگ را داریم
و در این صورت سنگ روی سنگ بند نمیشد.
* «وقتــی /وقتی /وقتی /زندگی /هرز شــده
اســت /دیگر چگونه میشود آن را باز کرد /دیگر
چگونه میشود آن را بست(ص)13
* «رد پای زندگی را /دنبال میکند /که تا کجا
با او /آمده /و مرگ /کــه یک لحظه از تعقیبش/
دست بر نداشــته /و او که آن همه /گریخته بود.
(ص)17
در بعضی از اشــعار مرگ تعقیب کنندهای قهار
است .هر چه زندگی اســت را در سیره خود دارد.
فرار از او ممکن نیست .دوستی با زندگی موقتی و
همراه با تعجیل است .چشم بر هم بزنی از کودکی
شــیطان و بازیگوش به موجودی بدل میشوی با
دستهایی لرزان و خستگی و تنهایی!
مرگ همان تکهای از تاریکی اســت که دامان
انسان را رها نمیکند.
مرگ پیــش درآمدی دارد کــه همان «درد»
است .درد سوزن ســوزن مرگ است بر احساس
آدمی.
مورب
* «از خندهها و گریهها /تنها /خطهایی ّ
و نامفهــوم /بر لبهایمان /به جا مانده اســت /و
دردهــا /لباسهایی شــدند /که بــر تنمان /زار
میزنند
فریادی از اعماق! شــاعر فریاد میکشد «اگر
بتوانم /اگر بتوانم /خاک را َبکنم» ما که خودمان را
پیر کردهایم اکنون چگونه بختک مرگ را از روی
ُگردههایمــان برداریم؟! و جانی که از تن گریخت
چه کسی میماند:
* وقتی که جان /گریخته باشد از تن /وقتی که
من /گریخته باشد از من!
* تنها انســان اســت که میتواند /مرگ را/
در جعبههایی کوچک چوبی /بســتهبندی کند /و
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بعضیهایی را به سنگینی کوه /جابهجا
باید از شــاعر پرســید کــه آیا مــرگ از هم
میگســلد! چیزی – پدیدهای کــه همه چیز را از
هم میگسالند چگونه در جعبههای کوچک چوبی
به اسارت ما در میآید!؟
تعبیر مرگ به صاحب خانهی زنگی زیباســت.
مرگ مدتهاست که پشت در ایستاده است.
* «از چشــمی در /بیــرون را نــگاه میکنم/
صاحب خانهی زندگیست /مرگ
کاش مــرگ نیز به صــورت ماهیانه طلبش را
میگرفت و میرفت .کاش سر رسید اجارهنامهاش
از سالیان هم میگذشــت آنگاه آدمی درمییافت
که چگونه باید از زندگی لذت ببرد.
***
چند شــعر در کتاب همچــون غزلی ناب جلوه
میکند .لطافت و احســاس همه چیز را در چنگال
خود گرفته است.

امین فقیری

خواننده در این اشــعار با چهــرهی دیگری از
شــاعر روبرو میشــود که به همه چیز ،منجمله
عشق لبخند میزند .در صفحه  82شاعر در شعری
روایی حیرانی خود را در مقابل کاغذ ســفید به ما
نشــان میدهد .هنگامی که همه چیز آماده است،
اصل کار «واژههاست» که غیبشان زده است!
* «کاغذی پیدا نمیکنم /خودکارم غیب شده
است /دستم /دلم...
 غیب کردن شمعهای خاموش /کاری ندارد/اگر بتوانی آنها را /روشن کنی...
خودکارم /پیدا شده است /دستم /دلم /تکهای
کاغذ /یک نفر /واژهها را /غیب کرده است
(ص)-82
شاعر در شعر زیر نگاه خود را از مرگ برمیدارد
و ســعی میکند به گلدانی کوچک روی بیاورد تا
«سکوت سنگی این برفهای پر شده از شب را؟»
بزداید.

* «اگر نبود /این گلدان کوچک /با موســیقی
معطــر گلهایش /کــه هر شــب /در خانه پخش
میشــود /چگونه آب میکردیم /سکوت سنگی
این برفهای پر شده از شب را؟ (ص)-45
لزوم تنهایی نگاهی عمیق و پرسشگر به اشیای
پیرامونی اســت که گاه به شکل هایکویی زیبا رخ
مینماید.
* «از من گذشته /به گلدان روی میز /نزدیک
شده /پاییز (ص)48
شــاعر ناپرهیزی هم میکنــد .دمی از حدیث
نفــس و دلمویه برای خود دســت برمیدارد و به
افقهای دیگر نگاه میاندازد.
* «آخریــن تکههای آنها /در حال آب شــدن
اســت /تخت جمشید /آدراپانا /آکروپلیس /...انگار
همهی قصرها را از یخ ساختهاند( .ص)55
ببینید شاعر با چه دردهایی روبروست که دست
به دامان تنهایی میشود.
* «تنهایی! /آه /تنهایی! /اگر تو را هم نداشتم/
اگر تو را هم نداشتم (ص)54
***
مسأله مهمی که در شعرهای مظفری ساوجی
خود را نشــان میدهد پوچی و بیهودگی است که
منجر به نوعی یأس فلســفی میشــود .شعرهای
ص61 – 28 27- – 24 – 20 – 19 – 15
این دلمردگی را به خوبی نشان میدهد .مخصوص ًا
شعر «سیزیف»
* «از پلهها /باال میروم /هر شــب /هر روز/
پلهها /از من /پایین میآیند.
در طبقه آخر یک آپارتمان /زندگی میکند او/
و این تخته سنگ سرگردان را /هر شب /از پلهها/
باال میبرد (ص)61
* «بــی آنکــه بدانیم /ســرگرم بــاال بردن
دیوارهایی هســتیم /که دور خود کشــیدهایم /و
پنجره /آن قدر مانــد در ذهنمان /که بو گرفت/
بر دیوار /و پرده /پارچهای شد /که روی مردهای/
کشیده باشند.
مورب
هــای
ط
خ
تنها/
هــا/
ه
گری
و
از خنــده
ّ
و نامفهــوم /بر لبهایمان /به جا مانده اســت /و
دردهــا /لباسهایی شــدند /که بــر تنمان /زار
میزنند
ما /قالبهای مجســمههایی هســتیم /که هر
روز /پر میشــویم /از قیافههای حــق به جانب
خالی /فکرهــای راکد خالی /غمهــای کهنهی
خالی /و لبخندهای مضحک خالی/
در اتاقهایی گوشهگیر /در اتاقهایی بیسرپناه/
پناه بردهایم /به خوشــبختی /در ســایهی سیمان
(ص)25-24-23
***
شــاید این بیمارستان است که بیهودگی یأس،
دلمردگــی ،تنهایی و مرگ را القــا میکند .توقع
خواننده از شعرهایی که در مجموعه «بیمارستان»
گرد آمده اســت نباید بیشتر از این باشد .تا کسی
خــود زهر درد را نچشــیده باشــد و روی تخت
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بیمارستان ســاعتها چشمش به نور مهتابیهای
آزار دهنده نباشــد نمیتواند مفهوم این اشــعار را
درک کند هر چند که مظفری ساوجی مکان خود
را دائم تغییر دهد .آیا آپارتمان تنهایی نیز جزیی از
بیمارستان نیست .پس افسردگی که جزء امراض
مهم است در کجا خودش را آشکار میکند؟
بیشتر شعرها مفهوم خستگی و درد و تنهایی و
اندیشیدن به مرگ را همراه با خود دارند و تفکیک
آنها از یکدیگر دشــوار مینماید .ا ّما بعضی از آنها
نثرهای سادهای بیش نیســتند .به مثال پرندهای
که در بلندی آســمان پرواز کند و آدم نفهمد که
چه رنگی است و اص ً
ال نامش چیست ،فقط تص ّور
پرنــده در ذهن تداعی میشــود بدون آنکه اثری
بر او بگذارد .شــاید بتوان آن را شــعرهایی ساده
نامید .البته این گمان نگارنده اســت .طبیعی است
که نمیتواند مزاحم افکار دیگران باشد و قضاوت
آنها .و آنها را توضیح واضحات نداند!
* «چه فرقی میکند /پازلی که چند تکه از آن
گم شده باشد /یا کهنه کتابی /که چند ورق از آن/
پیدا (ص)50
* «نسیم /شکوفهها را /به رقص آورده است/
یا شکوفهها /نسیم را؟ (ص)56
* «شــاخهای که فکر میکردم /برف /بر آن
نشسته /از شکوفههای سفید پر است (ص)57
* «کمی خمیــر /کمی مفتول /و اندکی زرد و
قرمز و آبــی /اینگونه ما /بهار را /تولید میکنیم/
در کارخانهها (ص)56
چند اثر نیز به جمالت قصار مانند است تا شعر
* «تنهایــی /درختی اســت در پاییز /هر چه
دســتش را دراز میکند /به برگهایش نمیرسد
(ص)63
* «ســی و هفت ســال اســت /زندانیام /در
سلولهای تنم (ص)71
* «روز میچینــد /مهرههایــش را /شــب/
مهرههایش را میچیند /و میگذرد /در سایه کیش
و ماتی /که اسمش را /گذاشتهایم زندگی (ص)80
***
و اما شــعرهای روزها – فردا – پنجشــنبهها،
از جنسی دیگرند ،معلوم اســت که شاعر درنگی
خیاموار بر گذشــت زمان دارد .و درست میگوید
که زندانی لحظههایی است که در او درنگ دارند.
از این میان «پنجشــنبهها» را برای شما انتخاب
کردهایم تا شعر ناب را َمز َمزه کنید!
* مگر چند ســال میشــود /هر روز /با یک
جنازه /بیدار شــد /ســر میز صبحانه نشست /به
کارخانه یا اداره رفت /روزها را بستهبندی /هفتهها
را /بایگانی کرد؟
مگر چند سال میشــود /هر روز /به ریسمان
ثانیهها چنــگ زد /به دامن نــان /آویخت /و ا ز
میان واژههای این همــه خالی /به حفرههای آه/
پناه برد؟
چند سال میشود مگر /یک روح مرده را /نگه
داشت /در سردخانهی تن

ثبتی و دادگستری
آگهی حصر وراثت
خانم قمر دریایی فرزند آقا بابا متولد داراب به شرح دادخواست به کالسه  551مورخ  94/6/16از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شادروان امیر فسائینژاد فرزند اکبر به شناسنامه  228در تاریخ  1394/5/31در اقامتگاه دائمی خود شهرستان داراب بدرود
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی قمر دریایی با شماره شناسنامه  261صادره از حوزه داراب مادر متوفی
 -2زهرا دریایی کد ملی  2420522699صادره از حوزه داراب همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات 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 انتشار آگهی به دادگاه تقدیم نماید بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/356م الف
رئیس شورای حل اختالف ایثارگران داراب
علی خورشیدی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر آراء شــماره  139460311010001918و  139460311010001919مــورخ
 94/5/25هیــأت موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و
ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان داراب
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان  -1آقای ســید مصطفی کمانی به
شماره شناســنامه  1975به شــماره ملی  2491612771صادره از داراب
فرزند ســید محمدکاظم  -2خانم راحیل کمانی به شماره شناسنامه 1176
به شماره ملی  2491207184صادره از داراب فرزند سید محمدکاظم هر
یک موازی سه دانگ مشــاع از جمله ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی
به مســاحت  100500مترمربع پــاک  1008فرعــی از  8125اصلی واقع در
قطعه  5بخــش  12فارس داراب خریداری از مالکین اولیه انتقالی از محمد
عندلیبی شیخاالسالمی و موروثی از خانم اخترالزمان عندلیبی شیخاالسالمی
محرز گردید حقــوق ارتفاقی پالک  8125/1007و مجاور حد جنوبی و پالک
 8125/1006از پالک مزبور حق عبور و مجرای آب دارند .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 انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت داراب تسلیم و پس از اخذ رسید 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 وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/6/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/6/31 :
 /334م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داراب
حمید کشاورز
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله به بهــروز میرزایــی شــوریجه فرزند غضنفر و نســرین
اکبرعمادآبادی فرزنــد رضاقلی که به صورت تضامنی به موجب دادنامه
شماره  9409977310100120در پرونده کالسه  930554محکوم به پرداخت
مبلغ چهارصد و هشــتاد میلیون ریال بابت اصل خواســته و خسارت ناشی
از تأخیر تأدیه از مأخذ ســی و هشــت درصد در ســال از زمان تقدیم
دادخواســت لغایت روز اجرای حکــم ،مبلغ  15470000ریــال بابت هزینه
دادرسی و مبلغ  17720000ریال بابت حق الوکاله طبق تعرفه گردیده است
ابالغ میشــود حکم صادره  20روز از تاریخ انتشار قابل تجدیدنظرخواهی
میباشــد .چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض دارند ظرف  20روز پس
از تاریخ انتشــار این آگهی درخواســت خود را به این مرجع واقع در شعبه
اول حقوقی دادگستری فسا تسلیم نماید .در غیر اینصورت پس از انقضای
مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد .
/506م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی دادگستری فسا
ابراهیمی

آگهی مزایده (مرحله دوم)
دایــره اجرای احــکام حقوقــی شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی
دادگســتری داراب در نظر دارد به موجب پرونده اجرایی کالســه
 7/2/910322یک باب منزل مســکونی مشاع واقع در خیابان طالقانی
کوچه شــلمچه متعلق به مریم فاطمی فرزند حسن و مرضیه سادات
آقای میری به شماره پالک  4649به مساحت عرصه  220/68مترمربع
و اعیانی به مســاحت  132مترمربع که در اجاره نمیباشد را با قیمت
پایه  555335000ریال به مزایده گذارد .لذا مراتب آگهی تا هر کس
مایل به شرکت در مزایده باشد در تاریخ  1394/7/13رأس ساعت 10
صبح در محل اجرای احکام دادگستری داراب حضور یابد.
شرایط مزایده:
مزایده در حضور نماینده محترم دادســتان ،از قیمت کارشناســی
شروع و شخص یا اشخاصی برنده مزایده اعالم میشوند که باالترین
قیمت را پیشنهاد نمایند.
 -2هر کس مایل به خرید باشد میتواند ظرف پنج روز قبل از تاریخ
مزایده جهت اطالعات بیشتر به اجرای احکام حقوقی مراجعه نماید.
 -3ده درصد قیمت آن از شــخص برنده نقــدا ً دریافت میگردد
مابقی پــس از  20روز از تاریخ مزایده بایســت پرداخت گردد در
صورتی که برنده مزایده از پرداخت قیمت یا برداشتن مورد مزایده
خــودداری نماید مبلغ مذکور (ده درصد) پس از کســر هزینههای
اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
/377م الف
رئیس شعبه دوم اجرای احکام حقوقی داراب
مهدی پیرسالمی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان زهرا رنگین دادخواســتی به طرفیت خوانده مرتضی الهی به
خواسته اســترداد مال (منقول) تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان
فســا نموده که جهت رسیدگی به شــعبه  2دادگاه عمومی حقوقی
شهرستان فسا واقع در استان فارس شهرستان فسا ارجاع و به کالسه
 9309987310201381ثبــت گردیده که وقت رســیدگی آن مورخ
 1394/8/16ساعت  9تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده
پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
/504م الف
منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری
شهرستان فسا
سکینه جمالی

آگهی ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت شریان گستر پایاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  14251و شناسه ملی 10530265779
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/5/24تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ســرمایه شــرکت از مبلغ ده میلیارد ریال به مبلغ چهل میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام جدید افزایش یافت و
ماده  5اساسنامه بدین نحو اصالح گردید.
ماده  5اساسنامه :سرمایه شرکت مبلغ چهل میلیارد ریال تمام ًا نقدی میباشد که به هشت هزار سهم پنج میلیون ریالی با نام عادی منقسم گردید
که صد درصد آن پرداخت شده است.
با ثبت این مســتند تصمیمات افزایش سرمایه – افزایش تعداد سهام انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم
ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
/15141م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری شیراز
آگهی مزایده نوبت اول
با توجه به محکومیت سیده نزهت زندوی فرزند سید شکراله به مبلغ
 50000000ریال بابت اصل خواسته و ســایر خسارتهای قانونی مندرج
در متن دادنامه شــماره  9109978836800026شــورای حل اختالف
بیرم در حق محکومله محمد دلافــکار حقیقی فرزند علی و پرداخت
مبلغ  2500000ریال به عنــوان حقاالجرا در حق صندوق دولت و توقیف
ششدانگ یک باب ساختمان مســکونی به مساحت  620/05مترمربع
تحت پالک ثبتی شــماره  965/3واقع در شهر بیرم پشت شهرداری با
مشخصات سفیدکاری – کف موزاییک و سرامیک ،دیوار کاشی ،اسکلت
بلوکی ،سقف بتونی و بیرون پالستر شده که از سوی کارشناس رسمی
دادگستری به مبلغ  750000000ریال ارزیابی گردیده است ،این اجرا در
نظر دارد از طریق مزایده به تاریخ  1394/7/20ساعت  9صبح الی  11در
محل اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی بیرم به قیمت پایه مزایده به
مبلغ مذکور به فروش برساند .لذا طالبین میتوانند در جلسه مزایده
شــرکت نموده و پیشنهادات خود را ارائه نمایند .برنده مزایده کسی
خواهد بود که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید .ده درصد مبلغ مزایده
فیالمجلس اخذ و باقی مانده ظرف مدت  2هفته باید تأدیه شــود.
هزینه درج آگهی و تشــریفات مزایده به عهده برنده مزایده خواهد
بود.
/14922م الف
دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش بیرم

آگهی فقدان و تشکیل المثنی پرونده
ششــدانگ پالک  1668/3باقیمانده  1668واقع در بخش یک شیراز به
نام نزهتالشریعه فاطمیان سپس برابر سند شماره دادنامه  463مورخ
 77/7/21شعبه ششــم دادگاه عمومی به محمدحسن کاظمی شیرازی
احد از ورثه انتقال قطعی یافته است و پرونده رقبه فوق مفقود گردیده
و با اقدامات انجام شده تاکنون پیدا نشده .لذا برابر دستور شماره کد
 01-33سازمان ثبت اسناد کشور و بند  333مجموعه بخشنامههای ثبتی
که سیستم عملیات آن پس از بخش نامه به دفاتر اسناد رسمی مبنی بر
انجام معامله نسبت به پالک مزبور و با توجه به دستور العمل قانونی در
یک نوبت آگهی چنانچه شــخص یا اشخاص حقوقی و حقیقی اعتراض و یا
اینکه در پرونده مربوطه حق و حقوقی برای خود قائلند از تاریخ انتشــار
این آگهی ظرف مدت یک ماه کتب ًا مراتــب اعتراض خود را با مدارک
مستند به این اداره تســلیم نمایند .چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض
خود را با مدارک مستند به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است چنانچه
ظرف مهلت مقرر اعتراض نرســیده و یــا در صورت اعتراض مدارک
مستند ارائه نشــد اداره ثبت به استناد نام مالک عملیات ثبتی را ادامه
خواهد داد.
/15025م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
حسن نصیریان

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
اسماعیل تابع بردبار با تسلیم سه برگ استشهادیه که در دفتر اسناد
رسمی شماره  230شیراز تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد
یک جلد ســند مالکیت مربوط به پــاک  8/5681واقع در بخش 3
شــیراز که ذیل ثبت  137270صفحه  236دفتر  776به نام اسماعیل
تابع بردبار ثبت و ســند مالکیت شماره  496191ب 91صادر شده و به
موجب سند شــماره  18834مورخ  92/1/10دفترخانه  230شیراز نزد
بانک مسکن در رهن است به علت سهلانگاری مفقود گردیده است
و نامبرده تقاضای صدور ســند المثنی نمــوده مراتب طبق ماده 120
اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نســبت به
ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد
خود میباشــد تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم
نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید و یا در صورت اعتراض
اصل ســند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/15022م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
سیروس لطفی ابیوردی

آگهی حصر وراثت
خانم طوبی اسمعیلی دارای شناسنامه شماره  2367متولد  1334/3/1به
شرح دادخواست به کالسه  93/94آندیکاتور از این دادگاه درخواست
گواهــی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ســید
علی امینی فرزند منصور به شناســنامه  12متولــد 1361/1/22در تاریخ
 1385/6/2در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته و ورثه حین
الفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضییه با مشخصات فوقالذکر مادر متوفی
 -2ســید منصور امینی فرزند سید اشرف به شــماره شناسنامه 2154
متولد  1339/1/2صادره از حوزه استهبان پدر 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 دادگاه تقدیم نماید بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/14923م الف
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان استهبان
زینالعابدین عدالت

