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معرفی کتاب
سرشار خیال پنجره از نگاه

عنوان :سرشار خیال پنجره از نگاه
مولف :مهندس فرشید خیرآبادی
تیراژ :بیش از هشتاد هزار بار روی اینترنت دانلود شده
است
شابک978-964-04-8307-7 :
ناشر :فرشید خیرآبادی
بخشی از گفتار کتاب:
استادی گرانمایه می گفت« :شعر ،رستاخیز کلمات
مرده ی معمولی روزمره است» .من نیز بر اعتقاد ایشانم.
شعر چیزی بیش از زبان ،موسیقی و تصویر است.
آمیزشی از خیال ،دانش و تجربیات.
سیاق در این مجموعه چیزی بین نیمایی و سپید خواهد
بود؛ هر چند هیچ سعی بر آن نبود .سیالن ذهن وام دار
اوزان و بحور عروضی و یا هجایی نشد ،اما نوعی اوزان
خاص گاه به گاه که سد راه «پرواز خیال» نبود ،پیش
کشیده شد.

«شاعرانه نگاه کن!»

«شاعرانه نگاه کن!»
به هر چیز ،به هر چه.
از هیچ ،چیزها دیدن؛ آنچه نادیدنى ست ،زیبا دیدن.
بسان «هایکو» و منطق «ذن»  ،بسان کوتاهى و لذت؛
بسان گذر از تاریکى به درخشش .چه با دوربین موبایل؛
چه با دوربین من .مى توان هنرمند عکاس بود ُو شاعرانه
نگاه کرد.
عنوان :شاعرانه نگاه کن!
مولف :فرشید خیرآبادی
شابک978-600-04-1152-7 :
ناشر :فرشید پرس
تیراژ :نسخه الکترونیکی کتاب روی آمازون در دسترس
است.
موضوع :عکاسى هنرى

سمک عیار*

ادبیات داستانی در فارس بزرگ
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شروع تألیف  585قمری -رمانی عامیانه-
پهلوانی (حدود  650000کلمه)
نویسنده :فرامرز ابن خداداد ابن عبداله الکاتب
االرجانی
مکان و زمان وقوع :ایران قدیم ،سدهی ششم
قمری
مرزبان شاه پادشاه حلب و شامات ،با همهی دارایی و
سعادت از درد بیفرزندی در رنج بود .روزی این قصه را
با وزیرش در میان نهاد و اندک بعد به راهنمایی وزیر ،کسی
را به خواستگاری گلنار ،دختر بیوه و فرزنددار پادشاه عراق
فرستاد .گلنار عروس مرزبان شاه شد و خیلی زود از شوهر بار
گرفت و پسری زایید که نامش را «خورشیدشاه» نهادند .این
پسر با فرخروز ،پسر گلنار از شوهر اولش بالید و رشد کرد و
چون جوانی برازنده شد به جادویی عاشق مهپری دختر فغور
شاه چین گشت و به طلب او برآمد و به همین نیت با فرخروز
و عدهای دیگر بدان دیار شتافت .از آن پس ماجرا از پی
ماجرا و مخاطراتی هولناک در راه وصال این دو شهزاده پدید
آمد و تقریب ًا همگان را درگیر ساخت .خورشیدشاه و فرخروز
در آنجا با «شغال پیلزور» و «سمک» و گروه عیاران آشنا
شدند و آنان نیز صادقانه و با تمام قوا در راه تحقق این عشق
افسانهوار کوشیدند و خطرات بسیاری را به جان خریدند تا
سرانجام این دو به وصال یکدیگر دست یافتند .اما دیری
نپایید که مهپری بر سر زا جان باخت و فرزندش نیز مرده به
دنیا آمد .بالفاصله پس از این واقعه سمک دختری زیباتر به
نام آباندخت را یافت و او را نامزد ازدواج با خورشیدشاه کرد
و آباندخت نیز پس از ماجراهایی که بیشباهت به ماجرای
مهپری نبود به وصال خورشیدشاه رسید.
این داستان ضمن آنکه سراسر شرح دالوریها و
جوانمردیها و زیرکیها و تدابیر سمک برای تحقق آرزوی
خورشیدشاه و سعادتمند ساختن اوست .نکات بسیاری مربوط
به اوضاع اجتماعی ایران ،خاصه وضع عیاران و فتیان و کارها
و خصایل آنان دربر دارد و با توجه به اوصاف عیاران ،در
این کتاب حتی یک نمونه رفتار ذمیمه در میان عیاران دیده
نمیشود.
مؤلف یا گردآورندهی داستان ،راوی قصه را «صدقه ابن
ابی القاسم شیرازی» معرفی کرده است و خود داستان
نیز نخستین یا یکی از قدیمترین و شیرینترین داستانهای
فارسی است.
محبوبیت این داستان عمدت ًا مرهون کثرت حوادث تو در تو
و در عین حال ارتباط آنها با یکدیگر و ترویج خلقیات نیکو
و فضایل انسانی و خصال جوانمردانه است .نثر آن ساده و
شیرین و از حیث قواعد لغوی و دستوری در نهایت استحکام
است و حاوی بسیاری از کلمات و ترکیبات زبان فارسی است
که در سایر کتابها کمتر میتوان یافت.
نخستین بار به تصحیح پرویز ناتل خانلری در فاصلهی
سالهای  1338تا  1345در چهار جلد به طبع رسید .همین
چاپ در  1362با اصالحات و ویرایش جدید در پنج جلد به
انضمام شرحی تحت عنوان «شهر سمک» تجدید چاپ شد.
-2گلستان سعدی
تألیف  656قمری -کتابی تعلیمی -اخالقی
آمیخته به نظم (حدود  35000کلمه) -مشتمل
است بر هشت باب
باب اول -در سیرت پادشاهان ( 41حکایت)
باب دوم -در اخالق درویشان ( 47حکایت)
باب سوم -در فضیلت قناعت ( 29حکایت)
باب چهارم -در فواید خاموشی ( 14حکایت)
باب پنجم -در عشق و جوانی ( 20حکایت)
باب ششم -در ضعف و پیری ( 9حکایت)
باب هفتم -در تأثیر تربیت ( 19حکایت) به
انضمام «جدال سعدی با مدعی»
باب هشتم -در آداب صحبت (مشتمل بر جمالت
قصار و اشعار کوتاه)
در هر یک از ابواب حکایات و نکات مناسب آمده است ،اما
نه همواره تمام حکایات هر باب با موضوع آن کام ً
ال متناسب

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  139460311001021298مورخ  94/8/5هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضــی زهرا آقایی کوهی
فرزند رضا به شماره شناسنامه  425صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  194/86مترمربع پالک  1303فرعی از 2144
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2144اصلی واقع در بخش 4
شــیراز خریداری از مالکین رســمی ابراهیم و اسماعیل کشتکاران
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص
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 است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/2 :
/19723م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

 11صفر 1437

Nov 23، 2015

سال بیستم

شماره 5627

است ،نه نکات اخالقی کتاب کام ً
ال از تناقض و تضاد خالی
است .نثر کتاب که جای جای در آن شعر فارسی یا آیات و
امثال و ابیات عربی آمده است شیرین و مطبوع و نمونهی
بالغت در ایجاز است.
تأثیر سبک بیان نویسندگانی چون ابوالمعالی نصراله منشی،
خواجه عبداله انصاری ،و قاضی حمیدالدین بلخی صاحب
مقامات حمیدی در آن به چشم میخورد؛ اما نثر سعدی از
آنها پختهتر و در عین حال سادهتر است و به همین سبب
مورد توجه و تقلید نویسندگان سدههای بعد واقع شده است
که نخستین آنها «نگارستان» از معینالدینی جوینی است.
و از میان تقلیدهای بعدی «روضه خلد» از مجد خوافی
«بهارستان» از جامی «پریشان» از قاآنی درخور ذکر
است.
بر این کتاب که سعدی آن را به نام سعدبن ابوبکر تألیف
کرده است شرحهای بسیاری به فارسی و عربی و ترکی
نوشتهاند که از جمله معروفترین آنها خیابان یا خیابان
گلستان از سراجالدین علی آرزو ،بهار یاران از غیاثالدین
محمد ابن جاللالدین ابن شرفالدین رامپوری ،شرح گلستان
از تاجالدین بهجت و شرح سودی است.
اول بار در  1651میالدی در آمستردام و بعد از آن مکرر
به طبع رسید .پاکیزهترین نسخه موجود از هر لحاظ متعلق
به غالمحسین یوسفی است که در  1368شمسی منتشر
شد .شمار ابیات و عناوین بابها در نسخههای مختلف اندکی
متفاوت است.
-3پریشان
(تألیف رجب  )1252کتابی ادبی ،اخالقی از قاآنی
مشتمل است بر  13حکایت متنوع کوتاه و بلند که با فصلی
در نصیحت ابنای ملوک ،شامل  33نصیحت گونه شبیه به
هزل دور از اخالق و تربیت ،خاتمه مییابد (به قول نویسنده
(جد و هزلی چند درهم ریختم و برخی نظم و نثر به هم
آمیختم و آن جمع را به مناسبت حال خود پریشان نام نهادم)
اگر چه به زعم نویسنده بنا بوده است حکایات حاوی نتیجه
اخالقی و در مجموع آموزنده بوده باشد اما عم ً
ال عدهای از آنها
به سبب رکاکت و پردهدری در بیان مطالب فاقد این خصیصه
است .در مواردی نیز بیان نویسنده به حد هزلی سخیف تنزل
پیدا میکند و ندرت ًا لودگی را به حرمتشکنی هم میکشاند.
نثر آن نسبت ًا روان و غالبا مسجع و برخوردار از صناعات بدیعی
و فنون بالغی است و در ضمن آن اشعاری آمده است و تمام
آن جز چند بیت از خود نویسنده است.

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 شــماره  139460311001021270مورخ  94/8/5هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضــی محمدرضا عابدی
فرزند احمد به شماره شناسنامه  17صادره از جهرم در ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  216/60مترمربع پالک  4216فرعی از 2139
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2139اصلی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رسمی جمال امامی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت 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 است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/2 :
/19722م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی حصر وراثت
ســید غریب آذرگون فرزند مرحوم ســید عبدالرضا دارای شناسنامه شماره  2713متولد  1304/4/6به شــرح دادخواست به کالسه
 9409988836800086از این شــورای حل اختالف درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید عبدالرضا
آذرگون فرزند ســید غریب به شماره شناسنامه  9در تاریخ  94/6/17در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن
مرحوم عبارتند از:
 -1سید غریب آذرگون به شماره شناسنامه  2713صادره از حوزه شهری الرستان پدر متوفی
 -2سید محمدرضا آذرگون به شماره شناسنامه  2500372855صادره از حوزه شهری الرستان فرزند متوفی
 -3سیده راضیه آذرگون به شماره شناسنامه  5150054712صادره از حوزه یک شهری المرد فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی 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.
 /21349م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه  5ممسنی
علی زائری بیرمی

قاآنی آن را به تقلید از گلستان سعدی و به خواهش یکی
از بزرگان و به نام محمد شاه قاجار تألیف کرده است.
نخستین بار ظاهراً مستقل در  1262قمری و پس از آن
مکرر به ضمیمه دیوان قاآنی و یا به تنهایی به طبع رسید.
از جمله چاپهای مستقل آن به تصحیح اسماعیل اشرف در
 1338شمسی در شیراز است.
-4امیر ارسالن رومی
تألیف بین  1298تا  1305قمری -داستانی
عامیانه -افسانهای (حدود  165000کلمه) از میرزا
محمدعلی نقیبالممالک
چون فرنگان بر روم غلبه میکنند همسر ملکشاه در جامهی
کنیزان با کشتیئی فرار میکند و در جزیرهای پنهان میشود.
چندی بعد خواجه نعمان ،بازرگان مصری او را مییابد و چون
آبستن است بعد از وضع حمل به تقاضای خواجه نعمان به
همسری وی درمیآید.
خواجه نعمان کودک او را که پسر است ارسالن مینامد
و به دیدهی فرزند خود تربیتش میکند تا به هیجده سالگی
میرسد .سرانجام هویت پسر معلوم میشود و او پس از کشتن
الماس خان ایلچی پطرس شاه فرنگی ،با لشکر خدیو مصر
روم را تسخیر میکند و دست به تخریب و غارت کلیساها
میزند و در همین اثنا در کلیسای بزرگ تصویر فرخلقا (دختر
پطرس شاه) را میبیند و سخت بر او عاشق میشود و در
طلبش به طور ناشناس به فرنگ میرود .از این پس سراسر
داستان شرح مبارزات و کشمکشهای امیرارسالن برای
رسیدن به وصال معشوقه است.
ضمن ماجراهای محیرالعقول برای رسیدن به فرخلقا
میجنگد و با دیو و جن و اژدها و جادوگران و عفریتان
درمیافتد و موانع گوناگونی که دشمنان و در رأس همهی
آنها قمر وزیر (که خود عاشق فرخلقاست) در سر راه وی ایجاد
میکنند و با کمک شمس وزیر (وزیر دوم پطرس شاه) از پیش
پا برمیدارد و سرانجام پس از فتح قلعه سنگباران به فرخلقا
دست مییابد و با او وصلت میکند.
پطرس شاه دو وزیر دارد یکی شمس وزیر که مسلمان و
نیکوکار است و دیگری قمر وزیر که در واقع ضد قهرمان این
داستان است.
قمر وزیر نابکاری خوشظاهر است و حق صحبت و نقمت
هیچکس را رعایت نمیکند و حتی به ولینعمت خود یعنی
پطرس شاه خیانت میورزد .وی امیرارسالن را آلت دست
امیال شیطانی خویش میسازد .اما سرانجام به صورت

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  139460311001021288مــورخ  94/8/5هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی لطفعلی
محمدی بوگر فرزند علی به شــماره شناســنامه  5صادره از اقلید در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  242/61مترمربع پالک  53800فرعی از  1652اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  530فرعی از  1652اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رســمی حمداله منوچهری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند 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 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 اول94/8/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/2 :
/19721م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
آگهی حصر وراثت
ضرغام شایانی دارای شناسنامه شماره  57به شرح دادخواست به کالسه 94/741
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
مهدی شایانی به شماره شناســنامه  78در تاریخ  94/7/24در اقامتگاه دائمی خود
در شهرستان ممسنی بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1ضرغام شایانی به شماره شناسنامه  57صادره از ممسنی پدر متوفی
 -2گل عنبر انصاری به شماره شناسنامه  130صادره از ممسنی مادر متوفی
 -3زینب شجاعیان به شماره شناســنامه  2380447276صادره از ممسنی همسر
متوفی و الغیر.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت آگهی مینماید
تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی نزد آنها است
ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی اســت پس از
انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /21347م الف
قاضی شورای حل اختالف شعبه  5ممسنی
نصراله ایزدیخواه
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سگی سیاه درمیآید و به مرگی فجیع میمیرد.
نام و شخصیت و خصوصیات شمس وزیر و قمر وزیر در این
کتاب اقتباسی از «شمسه» و قهقهه» دو وزیر یاقوت شاه در
داستان اصلی کتاب شمسه و قهقهه با عنوان «حکایت گنجور
عابد و شمسه و قهقهه وزیر» است.
درباره مؤلف این داستان که یکی از مشهورترین یا شاید
مشهورترین داستان عامیانه فارسی است ،اختالف نظر وجود
دارد .اسناد و شواهد حاکی از این است که داستان مزبور
ظاهراً زاییده تخیل نقیبالممالک (نقاشباشی زمان
ناصرالدین شاه) و تحریر توران آغا ملقب به فخرالدوله ،دختر
ناصرالدین شاه است ،لیکن از تفحص محققان چنین برمیآید
که عناصر این داستان برگرفته از چند داستان قدیمتر ،خصوص ًا
رموز حمزه است که به شیوهای هنرمندانه ترکیب شده و به
صورت داستانی مستقل و جذاب درآمده است.
محمدجعفر محجوب ضمن اشاره به شباهتهای
این داستان و شیرویه نامدار ،احتمال میدهد که مؤلف
امیرارسالن ،کتاب شیرویه را که در روزگاری شهرت فراوانی
نداشته سرمشق خویش قرار داده و کتابی تقریب ًا به همان
حجم پرداخته و با آشنایی عمیقی که با سلیقه و طرز فکر و
کیفیات و نیازهای روانی هموطنان خویش داشته است نکات
زاید و ماللخیز آن را زدوده و از صحنههای جنگی مکرر و
خستهکننده و یکنواخت کاسته و شاهکاری سخت دلآویز و
متنوع و سرشار از ذوق و حال ،بر طبق موازین داستانسرایی
عصر خویش پدید آورده است .عوام را عقیده بر آن بود که اگر
کسی کتاب امیرارسالن را تا آخر بخواند آالخون واالخون
(آواره) خواهد شد.
گویا اول بار در  1317و  1318قمری به طبع رسید و
پاکیزهترین نسخه موجود متعلق به محمدجعفر محجوب
است که با مقدمهای ممتع و محققانه در  1340شمسی منتشر
شد.
میرزا محمدعلی نقیبالممالک در سده سیزدهم
هجری زندگی میکرد .از اهالی شیراز بود .داستانپرداز و
نقال بود .سرکردهی سلسلهای از صوفیان به نام سلسله
عجم ،و نقیب و نقالباشی دربار ناصرالدین شاه قاجار بود و
به مناسبت منصب خود -ریاست بر دراویش و معرکهگیران
و نقاالن و سخنوران -با قصهپردازی آشنایی داشت و این
منصب را همراه با تجارب هنری اجداد خود به ارث برده
بود.
* برگرفته از فرهنگ ادبیات فارسی
تألیف محمد شریفی

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  139460311001019247مورخ  94/7/16هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی مجید آزادی فرزند حســن به
شماره شناسنامه  3505صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  129/34مترمربع پالک  11320فرعی از  2139اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  443فرعی از  2139اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رسمی غالمعلی ثاقبرای محرز گردیده است .لذا
به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه 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 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 اول94/8/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/2 :
/19720م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
آگهی ابالغ اجراییه
به موجب اجراییه شماره  94/197مورخ  94/8/24صادره از شعبه اول
شــورای حل اختالف فسا که طبق دادنامه شــماره  94/238قطعیت
یافته است نسیم جباری فرزند قره به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال
بابت اصل خواسته (وجه چک) به انضمام هزینه دادرسی (پانزده هزار
تومان) و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ  90/10/30لغایت اجرای حکم در
حق محکــوم له غالمرضا جوکار فرزند حاجی محکوم گردیده اســت
بدینوسیله به نامبرده ابالغ میشود ظرف ده روز از تاریخ انتشار این
آگهی نســبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نماید در غیر اینصورت در
جهت اجرای حکم مزبور وفق مقررات اقدام خواهد شد.
/21348م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه اول فسا
کریمنیا

