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بازی ها نخســتین سرگرمی بشر اولیه است ،مانند قصه و افسانه عمری همزاد
آدمی دارند .هر گروه سنی بازی های مخصوص به خود دارند .بازی ها در پرورش
جسم و ذهن آدمی مؤثرند.
انــواع بازی ها :بازی های کــودکان ،بازی های دختربچه هــا ،بازی های
پسربچه ها ،بازی های جوانان ،بازی های نمایشی و بازی های زنان.
هر فصل از ســال بازی های ویژه ای دارنــد  .در فارس در زمینه بازی ها این
کتاب ها در اختیار دوستداران فرهنگ مردم قرار گرفته است.
 - 1بازی های محلی فارس -گردآورنده :ابوالقاسم فقیری
 - 2بازی های محلی آباده -گردآورنده :دکتر صداقت کیش
 - 3بازی های محلی کازرون -گردآورنده :حسن حاتمی
 - 4بازی های محلی استهبان -گردآورنده :محمدرضا آل ابراهیم
 - 5بازی های محلی نی ریز -گردآورنده :جوکار
متأسفانه بازی های محلی بیش از سایر جلوه های فرهنگ مردم رو به نابودی
است .تنها می توان آنها را در روستاها و عشایر مشاهده کرد.
در این مختصر گوشه هایی از بازی های نوروزی فارس را می خوانید.
 - 1تخم مرغ بازی
روایت شیراز
عید است و به دست آن نگار مست
بینید اگر بیضه رنگینی هست
آن بیضه رنگین دل خونین من است
طفل است و پی شکستن آورده به دست
[بهجت اصفهانی]
آخرش سر به هوا شد دل من
آیه وایه تو کوچا شد دل من
مث تخم مرغ رنگ کرده عید
بازیچه ی دس بچا شد دل من1
[یداله طارمی]
بــه این بازی خاگ بازی و خاگ جنگو هــم می گویند 2.این بازی ویژه ایام
نوروز است.
برای بازی هم از تخم مرغ پخته و هم تخم مرغ خام استفاده می شود .بعضی
هم از تخم مرغ رنگی استفاده می کنند.
تعداد بازیکنان هر اندازه باشــند مهم نیســت .ابتدا تخم مرغ را به دندان زده،
نرمی و ســختی آن را آزمایش می-کننــد که در اصطالح می گویند تخم مرغ را
می چشــند .آنگاه یکــی از بازیکنان به قید قرعه تخم مرغ را طوری در مشــت
می گیرد که تنها ســر آن پیدا باشــد .بازیکن مقابل با ســر تخــم مرغش را به
ســر تخم مرغ او زده اگر تخم مرغ او شکســت می گویــد :واچول VACUL
«تخم مرغ را سر و ته کن»
آنگاه نوبت به ته تخم مرغ می رســد که به همین ترتیب بازی ادامه می یابد.
برنده بازی کســی است که تخم مرغش سالم بماند .بدین ترتیب او صاحب ده ها
تخم مرغ شکسته می شود .این بازی در تمام فارس بین اهالی رایج است.
 - 1آیه وایه  = AYE- VAYEســرگردان -کوچا  = KUCAکوچه ها-
بچا  = BACAبچه ها
 - 2خاگ  = XAGتخم مرغ ،خاگینه هم از همین ریشه است.
***
 - 2روایت آباده «تخم بازی»
گردآورنده :زنده یاد جمشید صداقت کیش
وسایل بازی :تخم مرغ
گروه سنی بازیکنان :از  10به باال
جنس بازیکنان :پسران
زمان بازی :ایام عید
تعداد بازیکنان :گروهی دو نفری ،گروهی چند نفری
چون در ایام عید ،تخم مرغ رنگ کرده را برای ســفره هفت سین و معتقدات
خاصی که در این مورد درباره تخم مرغ دارند تهیه می کنند1.
معمو ًال از چند روز مانده به نوروز ،تخم بازی شروع می شود .گاه دیده می شود
به جوانان تخم مرغ عیدی می دهند ،تا به این بازی کشانده شوند.
طریقــه بــازی :دو بازیکن تخم مرغ ها را از نوک به هم می زنند ،کســی که
تخم مرغش می شــکند باید تخــم مرغش را به برنده بدهد و یا ممکن اســت
سر مبلغی توافق کرده باشند که باید بپردازند .ممکن است بازیکنان به جای اینکه
تخــم مرغ ها را به هم بزنند ،آنها را به دندان خــود بزنند .نتیجه عمل به همان
صورت خواهد بود.
گاه دیده می شــود که بازیکنان تخم مرغ را به طریق مخصوصی پر کنند ،تا
بتوانند برنده شــوند .می گویند این بازی فوق العاده مورد توجه شــاه عباس بوده
است2.
 - 1مردم آباده معتقدند که عامل اصلی حیات «تخم» می باشــد و تخم مرغ
از آن جمله اســت .ضمن ًا باور دارند که هنگام تحویل ســال تخم مرغی را روی
آینه در زیر نور آفتاب قرار می دهند که در زمان تحویل سال تخم مرغ با صدایی
مخصوص می شکند
 - 2نقل از مقاله برد و باختی -احمد گلچین معانی -هنر و مردم خرداد 1355
صفحه .37-42
***
 - 3خویی جنگی «تخم مرغ بازی»
روایت :سیوند -گردآورنده :حسین آزاده
یکی از سرگرمی های نوجوانان ،جوانان و پیرمردان در ایام نوروز خویی جنگی
اســت که همان تخم مرغ بازی است .در ســیوند به تخم مرغ می گویند خویی
.XOAI
طریقــه بازی :ابتدا ســر و تــه تخم مرغ را بــه دندان زده تا متوجه شــوند
کدام یک از تخم مرغ ها پوست محکم تری دارد .چون برنده بازی کسی است که
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بازی های نوروزی در فارس

گردآوری و پژوهش :ابوالقاسم فقیری

تخم مرغش پوست محکم تری داشته باشد.
بازی را دو نفر شــروع می کنند .نفر اول تخم مرغ را طوری در مشت می گیرد
که سر آن پیدا باشد .آنگاه طرف مقابل با سر تخم مرغش ضربه ای به تخم مرغ
مقابل می زند .در صورتی که تخم مرغ را شکســت برنده اســت و اگر تخم مرغ
خودش شکســت وی بازی را باخته است و به همین ترتیب بازی ادامه می یابد.
بعضی هم در این بازی دست به تقلب می زنند.
هستند کســانی که با مهارت تخم مرغ را سوراخ کرده ،محتوای تخم مرغ را
بیرون می کشــند ،بعد مقداری موم را به صورت رشته ای درآورده وارد تخم مرغ
می کنند .ســپس به آرامی تخم مرغ را گرم کرده ،موم نرم شــده و ته تخم مرغ
را می پوشانند.
آنگاه ســفیده و زرده را وارد تخم مرغ کرده ،ســوراخ را با موم پوشانده ،آن را
رنگ می کنند ،حاال تخم مرغ برای بازی آماده است.
***
 - 4اولی ،اول بهار «روایت شیراز»
از میان بازیکنان یکی انتخاب شده خم می شود دست ها را روی زانو می گذارد
و بازیکنــان دیگر یکی یکی با وضع جفتک از روی او می پرند و هر نیم بیت این
ترانه متعلق به یک بازیکن می باشد:
اولی ،اول بهاره
دومی ،دو زلف یاره
سومی ،سر پنجه شیره
چهارمی ،چهار پای گاوه
پنجمی ،پنجه خورشید
ششمی ،خاگینه بجوشد
هفتمی ،هفت محله خروشد
هشتمی ،هشت در بهشته
نهمی ماه زنونه
دهمی ماه خرونه
یازدهمی ،آبش روونه
دوازدهمی سالش تمومه
بازنده اولین کســی اســت که قادر به ادای صحیح و صریح کلمات مربوط به
شماره خود نشود .بنابراین او خم شده و بازی از نو شروع می شود.
***
 - 5بازی ُکوش KOVA
بازی ُکوش به دو صورت انجام می گیرد؛ یکی ُکوش خیابانی و دیگری ُکوش
ُکپه KOPE
تعداد بازیکنان در این بازی نامحدود است.
الف -کوش خیابانی
یکی خم شــده دســت ها را روی زانو نهاده و دیگــران از روی او می پرند،
هر کس که پرید خود به فاصله ای دست ها را روی زانو نهاده خم می شود و بازی
به همین ترتیب ادامه می یابد.
ب -کوش کپه
یکی به قید قرعه در کنار کپه ای از خاک خم شــده ،یک قدم از خاک فاصله
می گیرد .بازی ابتدا آســان است ولی هر چه فاصله بیشــتر شد بازی مشکل تر
می گردد.
چون بازیکنی که خم شده در نوبت بعدی یک قدم فاصله اش را با کپه زیادتر
می کند .بازنده کســی است که موفق به پریدن نشــود ،وی خم شده دیگران از
روی او می پرند.
***

سه « CALOK- MOSSEروایت شیراز»
َ - 6چلُک ُم ّ
این بازی با اســامی مختلف در گوشه و کنار فارس مرسوم است .در این بازی
بازیکنان به دو دسته تقسیم شده و هر دسته یکی را که بهتر از دیگران بازی کند
به نام اوسا انتخاب می کنند .آنگاه شیر یا خط و یا تر و خشک می کنند.
طریقه تر و خشک کردن :یک روی قطعه سفال یا آجری را تر کرده آنگاه یکی
از اوساها رو به دیگری کرده می گوید :تر یا خشک؟
آن وقت ســفال یا آجر را به باال می اندازند ،اگر خشک آمده او برنده است .و
باید باال بایستد و اگر تر آمد قریحه را باخته باید برود ته.
اگر افراد هر دو دسته مساوی نباشند ،دسته ای که یک یار کم دارد می گوید:
«یک بار تو ُک ُمم  -KOMOMیک بار در شکمم و خود اوسا به نوبت به جای
وی بازی می کند.
وسایل بازی:
 - 1تعدادی َچ ُلک به طول بیست سانتیمتر «از جنس چوب»
 - 2دو عدد ُم ّسه به طول  50تا  60سانت
 - 3دو عدد نیمه آجر که به طور موازی با مســافتی از یکدیگر کنار هم قرار
می گیرند.
جریان بازی :ابتدا یکی از بازیکنان بازی را شروع می کند که مهارت زیادی در
بازی نداشته باشد .هر بازی تا سه مرتبه می تواند به مسه زیر چلک بزند.
اگر در این ســه مرتبه نتوانست چلک را مســافتی به جلو پرتاب کند سوخته،
و نوبــت به دیگری می رســد که بازی را ادامه دهد .ضمنــ ًا در فاصله دو متری،
دو نیم آجر عالمتی ،گذاشته اند که اگر کسی چلکش قبل از این عالمت به زمین
افتاد سوخته است و در اصطالح بازی می گویند :قومه .بعد نفر دوم بازی را شروع
می کند .اگر پایینی ها چلک را در هوا گرفتند ،شادی کنان باال می آیند.
اگر موفق نشــدند یکی از از آنها چلک را به طرف مســه پرتاب می کند ،اگر
چلک به مسه خورد ،بازیکن دومی بازی را شروع می کند .بازی ادامه دارد تا تمام
افراد باال از دور بازی خارج شوند ،یا اینکه دسته پایینی چلک را در هوا بگیرند.
در این بازی هســتند کسانی که رل خوش نشین را بازی می کنند که به آنها
«همیشه بهار» می گویند .همیشه بهار دایم باالست و ته نمی رود.
این بازی را بچه ها و جوان های شــیرازی بیشــتر در فصــل بهار مخصوص ًا
روزهای تعطیل عید نوروز بازی می کنند .این شــوخی هم در این بازی مرســوم
است .اگر دسته پایینی خیلی ته ماند ،باالیی ها می گویند:
 روغن یه من چنده؟ هر چی که خیگت بگیره عصم به ته دیگت بگیره***
 - 7بازی شاه و وزیر «روایت فیروزآباد»
گردآورنده :علی مجاهد
این بازی را روز سیزده بدر انجام می دهند و زن و مرد در آن شرکت دارند.
ابتــدا بازیکنان یکی از میان خود انتخاب می کنند که وی ســرکرده ،اســتاد،
ســرمرد و به طور کلی بازگردان اســت .وی دو لنگه ملکــی را به باال می اندازد
در صورتی که ملکی ها واژگون به روی زمین افتاد ،او شاه می شود .دیگر ملکی را
باال می اندازد که اگر ملکی ها سرباال افتاد او می شود وزیر دست چپ و به همین
ترتیب وزیر دست راست ،غالمان ،کنیزان مشخص می شوند.
سمی  SAMMIمی گویند.
آخرین نفر یکی انتخاب می شود که بدان ُ
«سمی» را ُبکشید.
در این هنگام شاه به تخت نشسته دستور می دهد ُ
غالمان و کنیزان به وی حمله کرده به ظاهر او را می ُکشــند .پایش را رو به
قبله قرار می دهند .روی او را به وسیله چادر نمازی می پوشانند و شروع می کنند
از روی او پریدن.
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یکی این ترانه را می خواند و دیگران با او دم می گیرند:
 کی مرده؟ س ّمی مرده!ماس ُگوش دادی کشتیش
 ِ چیش زاغیو ِر تو ُکشتی نون جوش دادی کشتیش!1در این موقع ّســمی زنده می شود .جمعیت همگی پا به فرار می گذارند .س ّمی
آنها را دنبال می کند .سرانجام یکی از آنها را می گیرد .وی موظف است ّسمی را
تا سر دکه به کول بکشد .جمعیت هم شادی کنان به محل برمی گردند.
 - 1کی مرده؟ّ -ســمی مرده -ماست گاوش دادی و او را کشتی -آن چشم
آبی را تو کشتی -نان جوش دادی و او را کشتی.
***
 - 8چوق عروسو CUG- ARUSU
[روایت :سیف آباد سروستان]
این بازی ویژه چوپانان اســت و در فصل بهار انجام می شود .هر بازیکنی باید
یک چوبدستی که چوپانان بدان َکالک  KALAKمی گویند همراه داشته باشد.
چون همگی حاضر شدند یکی می گوید :اول من عروسم.
و چوبش را با قدرت هر چه بیشــتر به باال پرتاب می کند .بعد نوبت به ســایر
بازیکنان می رسد که چوب دست-هایشان را به باال پرتاب کنند ،اگر کسی موفق
شــد چوب عروسی را در هوا بزند عروس ســوخته و او موظف است از جایی که
چوبش به زمین افتاده تا جایی که چوب طرف مقابل افتاده وی را به کول بکشد.
آمدیم و کســی نتوانســت چوب عروس را در هوا بزند ،عــروس از جایی که
چوبش افتاده ،چوب یکی یکی را نشانه کرده می زند .چوب هر کسی را زد بر کول
صاحب چوب ســوار می شود .اگر موفق نشد نوبت به دیگری می رسد که عروس
شود و بازی را ادامه دهد .بازی به همین ترتیب ادامه می یابد.
***
 - 9آی خوش می چرونم گله را
روایت ایزدخواست آباده -گردآورنده :حسن رنجبر
***
این بازی در ردیف بازی های نمایشــی اســت که در مجالس عروسی و ایام
نوروز و در جشن ها انجام می شود.
ابتدا یک زن و یا مرد شــوخ طبع و زبر و زرنگ ،نمدی می پوشد ،توبره ای به
کمر می بندد ،چوبدستی در دست می گیرد با ریشی بلند و چهره ای سیاه و سوخته
درست مثل چوپان ها وارد مجلس می شود.
در این موقع زن و مرد کف زده و شــادی می کنند .ضمنا پیرمردی در مجلس
نقش ارباب را بازی می کند.
چوپان با آهنگ مخصوصی شروع به رقص می کند و چوب دستش را دور سر
می چرخاند ،چوپان خوب که رقصید خطاب به ارباب می گوید:
من نمی چرونم گله را
این گله و آن گله را
این گله هزاره را
این میش دنبه کنده را1
این بز شاخ شکسته را
این قوچ مست گنده را
این دوبُر نَرونده را
این کهره وامونده را2
ارباب :چرا نمی چرونی گله را؟
چوپان:
من زن می خوام یاال
پیرهن می خوام یاال
گیوه و شال می خوام یاال
مزد پارسال می خوام یاال
ارباب :چه کسی را می خواهی؟
چوپان :دختر ارباب را
ارباب باشه ،قبول می کنم ،دخترم را می دهمت
در این هنگام چوپان خوشحال مجدداً شروع به خواندن می کند:
آی خوش می چرونم گله را
این گله و آن گله را
این گله هزاره را
این میش دنبه کنده را
این بز شاخ شکسته را
این قوچ مست گنده را
این دوبر نرنده را
این کهره وامونده را3
پی نویس:
 - 1گله هزاره ،به گله خیلی زیاد که چراندن آن مشکل باشد گله هزاره گویند.
 - 2دوبُــر نرونده  DOBOR- NARONDEبز نری که هنوز با بزی
مقاربت انجام نداده است.
 - 3در ایزدخواست آباده و به طور کلی در فارس گوسفند را به دو دسته تقسیم
می کنند .دسته اول که دارای پشم هستند به آنها پشمینه  PASMINEگویند
مانند :قوچ ،میش ،بره ،سی شک «بره سه ساله»
دســته دوم آنهایی هستند که پوشش بدن آنها را «مو» تشکیل می دهند و به
آنهــا بُزینه  BOZINEمی گویند .گروه بُزینه به ترتیب تولد از مادر عبارتند از:
بُــز که مادر خانواده اســت .کهره که همان بزغاله اســتَ -چ َپش CAPES
بزغاله ســه ساله -کوالر  KULARبزغاله دو ســاله و بعد از این مرحله بز به
بزی می رســد ،اگر ماده باشد و اگر نر باشد و به سن سه سالگی برسد بدان دوبُر
 DOBORگویند .دوبُر پدر خانواده است.

ثبتی و دادگستری

آگهی حصر وراثت
ایمــان خلیلوند فرزند نظرعلی دارای شناســنامه شــماره
 64800032608متولد  1374/2/3به شــرح دادخواســت به
کالســه  940046ح ش  4از این دادگاه درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان نظرعلی
خلیلوند فرزند بهروز به شــماره شناســنامه  1355در تاریخ
 94/4/2در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم منحصرند به:
 -1متقاضی با مشخصات ذکر شده
 -2ســبزعلی خلیلوند فرزند نظرعلی به شــماره شناسنامه
 14700متولد  1348صادره از حوزه  1ارســنجان (فرزندان پسر
متوفی)
 -3گلشــاد خلیلوند فرزند کریم به شــماره شناسنامه 235
متولد  1332صادره از حوزه  1ارسنجان
 -4صغرا خلیلوند فرزند اله قلی به شماره شناسنامه  162متولد
 1344صادره از حوزه  1ارسنجان (همسران متوفی) و الغیر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را یک
مرتبه آگهی مینماید تا هر کســی اعتراضــی و یا وصیتنامه
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به
دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 /2927م الف
شورای حل اختالف شعبه خبریز ارسنجان

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  139460311001023020مــورخ  1394/8/24هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
کوکب روشن حال نژاد فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه  192صادره از
دزفول در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  150/04مترمربع پالک  18950فرعی
از  1651اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  64فرعــی از  1651اصلی واقع در
بخش  4شیراز خریداری از مالک رســمی محمدرضا اخالق عالم محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت 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 تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت 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 اول94/12/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/12/26 :
/31216م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی احضار متهم
در پرونده شــماره  35سیار شعبه  15دادیاری دادسرای ناحیه یک شیراز حمیدرضا قائم مقامی فرزند کاووس به موجب شکایت سعید جمشیدی
به اتهام ســرقت تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به او طبق ماده 174
قانون آیین دادرســی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه عصر مردم آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار میشــود پس از انقضای مهلت
مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
 /32676م الف
دادیار شعبه  15دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
رنجبرزاده

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  139460311001048618مورخ  1394/12/2هیأت سوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی نوذر رســتم پــور فرزند دریا به
شماره شناســنامه  338صادره از کازرون در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  271/55مترمربع پالک  11515فرعی از  2139اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  468فرعی از  2139اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رســمی غالمعلی ثاقب رأی محرز گردیده اســت.
لذا به منظور اطالع عمــوم 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 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت 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 اول94/12/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/12/26 :
/31217م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

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  139460311001042450مورخ  1394/11/13هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی بهرام قدرتی جاه فرزند خانعلی به شــماره
شناسنامه  720صادره از شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 134/13مترمربع پالک  10254فرعی از  2142اصلی مفروز و مجزی شده
از پــاک  426فرعی از  2142اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رســمی اکبر جیحونی محرز گردیده اســت .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 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 عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/12/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/12/26 :
/31213م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله به مهدی ده خیری که به موجب دادنامه شــماره  940555در پرونده کالســه  940413به خواسته اســترداد الشه چک در حق خواهان
عبدالعظیم زارعی محکوم گردیده اســت ابالغ میشود چنانچه نســبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف بیســت روز از تاریخ انتشار این آگهی
درخواســت خود را به این مرجع واقع در شورای حل اختالف دهستان بختگان آباده طشک تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر
طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
/32677م الف
شورای حل اختالف شعبه بختگان

