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برابــر متن مجلــس حاضر ،وهب مســیحی
مذهب و تازه داماد است .ابتدا صحبتهای وهب
با عروسش شروع میشــود .بعد وهب به توصیه
مادرش به شکار میرود.
امام حسین(ع) و اهل بیت وارد کربال میشوند
و هر کدام به مناسبتی میخوانند.
در غیاب وهب ،امام حسین(ع) خیمهای از دور
میبیند .بدانجا میرود و از مادر وهب آب میطلبد.
مادر وهب:
من به قربانت ای سپهر جناب
گیر از دست من تو کوزه آب
امام جرعهای مینوشــد و قطرهای بر
خاک میریزد و نهری جاری میشود.
امام حسین(ع)
یک جرعهای بنوشم از این آب خوشگوار
بادت شفیع فاطمه در روز گیر و دار
شویم از این بقیه آب ،این زمان دهان
ای مادر وهب بنما یک نظر به آن
آب دهان به خاک بریزم در این زمین
نهری عظیم میشود اینجا روان ببین
وهب از شــکار برمیگــردد .نزدیک
خیمه نهری میبیند که قب ً
ال نبوده ،تعجب
میکند.
وهب:
وهب گوئیا زار و مجنون شدی
چو اشخاص دیوانه گم کرده راه
غلط کردهام راه مقصود خویش
به این خیمگه آمدی اشتباه
نبود اندرین جا چنین نهر آب
در اینجا چرآمدی بیگواه
جریان را از مادرش میپرســد و مادر
جــواب میدهد عربی آمــد و از من آب
گرفت.
آب بگرفت و بنوشید و دگر مزمزه کرد
برد از جان و دلم هر چه بُدی محنت و درد
ناگهان آب فرو ریخت بدیدم ز دهان
شدی از معجزهاش این نهر در این ارض عیان
وهب میگوید:
مادرا من بشنیدم که حسین سبط رسول(ص)
مینماید ز مدینه به سوی کوفه نزول
خیز از جا که من و تازه عروس تو کنون
رو نماییم به درگاه عزیز بیچون
و تصمیــم مــی گیرد همــراه مادر و
عروس ،خدمت امام برسد.
«در اینجا گوشهای است از آن عرب و
خبر آوردن قتل مسلم»
رجزخوانی ابن سعد و شمر
وهب:
بیا رویم دال سوی کربالی حسین(ع)
به پا کنیم در آن سرزمین عزای حسین
بیا رویم و ببینیم زینب افکار
کجا به سینه و سر میزند برای حسین(ع)
بیا رویم و ببینیم شد کجا به سما
نوای العطش طفل بینوای حسین(ع)
بیا رویم و ببینیم تا فتاده کجا
ز صد رزین به زمین قامت رسای حسین(ع)
امام حسین(ع)
هزار مرتبه شکر تو ای خدای حسین(ع)
که ناصری برسید این زمان برای حسین(ع)
خوشا کسی که شود یاور حسین علی
خوشا تنی که نهد سر به خاک پای حسین(ع)
بدا به حال کسانی که دشمن مایند
خوشا کسی که رود سوی کربالی حسین(ع )
وهب:
السالم ای گوهر ُدرج کرامت السالم
امام حسین(ع)
مر علیک ای آنکه مامت بر وهب کرده است نام
وهب:
میرسم در خدمتت با مادر و تاره عروس
امام حسین(ع)
مرحبا صد مرحبا ای صاحب ناقوس و کوس
وهب:
آمدم اندر برت تا سازیم داخل به دین
امام حسین(ع)

خوش به حالت ای وهب فارغ شدی از آن و این
وهب:
گیرم از سر بُرنس عیسی پرستی در برت1
امام حسین(ع)
از عمامه تاج عزت مینهم من بر سرت
وهب:
بشکنم اندر برت این حلقه ناقوس را
امام حسین(ع)
میزنم اندر عوض هر دم به نامت کوس را
وهب:
مینمایم پاره ،پاره بند زنّار و صلیب
امام حسین(ع)
ناصرت نصر من اهلل بعد از آن فتح قریب
وهب:
بشکنم اندر برت من این زمان زنّار را
امام حسین(ع)
میدهم آزادی از بهرت برات نار را
وهب:
گو شهادت تا مسلمان گردم از راه یقین
امام حسین(ع)
مرحبا بر ذات پاکت آفرین صد آفرین
وهب:
شوم فدای وجودت مرا مسلمان کن
مرا ز صدق تو داخل به راه ایمان کن
ز کفر و کافری خویشتن شدم بیزار
هر آنچه در ره دین تو بایدم آن کن
امام حسین(ع)
هزار مرتبهات آفرین بِال اکراه
بگو که اشهد ان ال اله اال اهلل
کن اعتقاد به قلب و دیگر بگو به زبان
محمد است رسول و علی ولی اهلل
وهب:
گواه باش خدایا که من در این درگاه
بگفتم اشهد ان ال اله اال اهلل
به حشر و نشر و صراط است اعتقاد مرا
محمد است رسول و علی ولی اهلل
ایا تو مادر و ای نوعروس هم گویید
ز راه صدق و صفا ال اله اال اهلل
مادر وهب و عروس:
ال اله اال اهلل حق ًا حق ًا
ال اله اال اهلل صدق ًا صدق ًا
امام حسین(ع)
بیا به پیش من ای خسرو معاشر ناس
برادر من بییار حضرت عباس
ز راه مهر و وفا ترک آه و غوغا کن
برو برای وهب خیمهای سرا پا کن
بذار حرمت او را که تازه مهمان است
رسیده است به ماها و نومسلمان است
حضرت عباس(ع)
بیا ای وهب شیر مردان مردی
که با شیر گردون دون هم نبردی
تو مادر و نوعروست به خیمه
نشین کز ره رنج آسوده گردی
خوشا حالت ای نومسلمان کامل
به دارالشفای طبیب اهل دردی
وهب:
دو صد شکر ای خالق ماء و طینم
که خدام درگاه سلطان دینم
چه مهر حسینی است اندر سر من
مه برج افالک و مهر زمینم
خوشا آن زمانی که از روی یاری
به خود این تن خویش غلطان ببینم
ابن سعد:
ای مه مکه و حرم ،زینب عرش اعظمی
بهر همه خلق از ازل ،داده خدا مق ّدمی
شمر:
نور نقوش باهره ،ظل عقول قاهره
پور بتول طاهره ،شبل رسول هاشمی
ابن سعد:
گر چه قدر قوی بود ،با تو نه معنوی بود
صحبت موسوی بود ،فوق دعای بلعمی
شمر:
آمده خصم پی به پی ،از خوی و شام و ملک ری
پیش از این مجال نی ،نه قدمی بر ون دمی
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تعزیه شهادت وهب
گردآورنده :محمدحسن رجائی زفرهای

ابن سعد:
لشکر سلم و تور و چین ،بر رخ هر یکی ببین
پر زده چین بروی چین ،از سر عیش و خرمی
شمر:
گر چه عدوست شاکیت ،لیک مدیح خاکیت
نیست ملک به پاکیت دم چه زنم ز آدمی
ابن سعد:
بیکس و یار یاوری ،نیست معین و ناصری
گر چه ذلیل لشکری ،لیک امیر منعمی
شمر:
سوی جدال کن روان ،یک تن از مصاحبان
نیست دگر تو را امان ،گر چه زما مکدری
ابن سعد:
ای شه تشنه لب بیا ،جانب رزمگاه ما
گر چه دگر به خیمهگاه ،نیست پناه و یاوری
امام حسین(ع)
بزرگوار خدایا ببین به احوالم
فلک زده و در این دشت بیپر و بالم
نه یاوری که مرا از اِلم خالص کند
نه مونسی که به این قوم التماس کند
کنم چه چاره ندارم معینی و ناسی
نه قاسمی نه علیاکبری نه عباسی
مادر وهب:
فخر عرب وهب پسر نازنین من
نو که خدا جوان سعادت قرین من
در حیرتم که دیده به دنیا نبستهای
میبینی این قیامت و اینجا نشستهای
روزی که ما ز دین نصارا گذشتهایم
عقبا خریدهایم و ز دنیا گذشتهایم
سر و قد تو با علیاکبر برابر است
با نوجوانی تو ز عباس بهتر است
برخیز جان نثار شه ارجمند کن
ما را به نزد مادر او سربلند کن
وهب:
برای خویش به دل غصه ای ندارم من
به راه سرور دین جان خود سپارم من
ولی به حال عروسم بگو در این غربت
کنم چه چاره که با من نموده است الفت
هنوز او ز وصالم نبرده بَری
نچیده است ز وصل نهال من شهری
چگونه بی کس و تنها گذارمش مادر
که می شود به جهان خوار و زار و بی شوهر
مادر وهب:
چو جان او را به دامن پرورانم
دهم جایش بروی دیدگانم
غمین از او مباش ای جان مادر
که یاری اش نمایم از تو بهتر
مکن تأخیر قلبم می خراشد

ببین سبط نبی بی یار باشد
وهب:
سپند آرزویم هست و این بود
که در بازار ایشان من کنم دود
مرخص کن روم نزد عروسم
حاللم کن که تا دستت ببوسم
روم آنگه به سوی جنگ عدوان
کنم جان را فدای شاه خوبان
مادر وهب:
برو مادر خدا پشت و پناهت
بیا سرمه کشم چشم سیاهت
و لیکن جان مادر ،نور چشمان
مبادا او تو را سازد پشیمان
خدایا بین حسین یاور ندارد
غریب است و کسی بر سر ندارد
وهب:
بیا ای دلبر سیمین عذار آهسته ،آهسته
به برگ گل بریز آب انار آهسته ،آهسته
عروس:
بیا بنشین مرا اندر کنار آهسته ،آهسته
که تا گیرم ز رخسارت غبار آهسته ،آهسته
وهب:
ببین غوغای لشکر را ببین سبط پیمبر را
ندارد کس رود در کارزار آهسته ،آهسته
عروس:
شود جانم به قربانش ،فدای طفل ویالنش
ندارم چاره ای در این دیار آهسته ،آهسته
وهب:
همی خواهم کنم جان را فدای آن شه واال
حاللم کن ایا زیبا نگار آهسته ،آهسته
عروس:
چه سازم من ایا شوهر ،که گردم بی کس و یاور
به عرض نوعروست گوشدار آهسته ،آهسته
وهب:
ببین سبط نبی تنها ،میان لشکر اعداء
مرخص کن ،کنم جان را نثار آهسته ،آهسته
عروس:
نشین اندر برم دلبر ،ببینم عارضت دیگر
که باشد وعده در روز شمار آهسته ،آهسته
وهب:
بکش سرمه به چشمانم ،بزن شانه به زلفانم
روم در حجله قبر و مزار آهسته ،آهسته
عروس:
کشم سرمه به چشمانت ،زنم شانه به زلفانت
عروست گردد از کین خوار و زار آهسته ،آهسته
وهب:
ببین چشمان خونبارم «رجا» باشد عزادارم
بگوید نظم های آبدار آهسته ،آهسته2

عروس:
کنون که روی شهادت به قتلگاه داری
تو جنگ با سپه قوم اشقیا داری
اگر محاربه جایز بُدی برای زنان
یقین که جان خودم را نمودمش قربان
ولی دو شرط مرا با تو هست ای برنا
اگر روا بنمایی کنم حالل تو را
وهب:
خدا رضا ز تو باد ای عروس نیک سیر
که مهر سرور دین بر دلت نموده اثر
بیان نمای دو شرط خود اندر این صحرا
که تا روا بنمایم ،روم سوی صحرا
عروس:
بدان شنیده ام از راوی صحیح خبر
که گفته است حدیثی جناب پیغمبر(ص)
هر آن کسی به حسین جان خود نثار کند
به حوریان بهشتش خدا دچار کند
اگر که در صف محشر مرا به جا ننهی
بدون من به بهشت برین تو پا ننهی
انیس جان من و غمگسار من باشی
به قصرهای جنان در کنار من باشی
وهب:
قبول کردم ایا نوعروس از دل و جان
که بی تو پا نگذارم به روضه رضوان
بیا به خدمت این شاه و شرط کن با من
که روز حشر شوم شوهر و تو باشی زن
بیا و کام خود از شاهدین تمنا کن
تو مطلبت به حضور امام گویا کن
عروس:
سالم من به تو ای پادشاه تشنه لبان
منم کنیز شما نوعروس این ناالن
روانه است وهب سوی لشکر اعدا
که جان خود به فدایت کند ایا موال
ولی ز رفتن او حاجتی به دل دارم
اگر اجازه دهی این زمان بجا آرم
امام حسین(ع)
ایا عروس شود روی تو به روز جدا
سفید در بر جدم رسول هر دو سرا
کند شفاعت تو مادرم به روز نشور
بکن تو حاجت خو د را به نزد من مذکو ر
عروس:
شنیده ام شهیدی که بر زمین افتد
سرش به دامن غلمان و حور عین افتد
کنند دامن خود را به روی او بالین
برندش از سر شادی به سوی خلدبرین
تمتعی من از این نوجوان نیافته ام
به خدمت تو به کرب و بال شتافته ام
دو حاجتم به وهب هست ای عزیر خدا
به شرط آنکه شوی ضامنش ایا موال
یکیش آنکه کند عهد در حضور شما
که بی من او ننهد پا به جنت المأوا
امام حسین(ع)
غمین مباش ایا نوعروس دل افکار
که بی تو پا ننهد او به سوی دار قرار
عروسی تو کنم من به جنت المأوا
دهم به دست وهب من تو را ز راه وفا
دگر تو حاجت خود را بگو به دیده تر
که تا به جای بیارم به خالق اکبر
عروس:
ایا امام دگر من نه یاوری دارم
نه مادر و نه پدر و نه برادری دارم
سفارشات من مبتال به درد فراق
کند به خدمت تو ای یگانه آفاق
که از کرم به بر اهل بیت بسپارید
من فلک زده راهم ز خاک بردارید
که ابن سعد مرا نیز از شما داند
به من شفقتتان محترم به جا ماند
امام حسین(ع)
بیا بیا که سپارم تو را به زینب زار
که غمگسار تو باشد به حالت افکار
بیا ز خیمه برون زینب الم دیده
به تو سپارم همین نوعروس غمدیده
خدا گواست که او هم عزیز جان من است
به نزد من یکی ،او هم ز خواهران من است

7

زینب(س)
به چشم آنچه تو گویی مطیع فرمانم
قبول قول شما منتی است بر جانم
بیا عروس به خیمه که زینبت یار است
بهر بلیه و هر غم تو را مددکار است
عروس:
برو حالل نمودم تو را به حق خدا
فتاده وعده دیدار ما به روز جزا
نگاهدار وهب را ز مهر یا اهلل
به حق احمد مرسل شفیع خلق اهلل
وهب:
شود فد ای تو جانم حسین خداحافظ
معین کل جهان نور عین خداحافظ
امام حسین(ع )
برو ،برو تو کنون از وفا خدا همراه
برو پناه تو بادا خدا ،خدا همراه
رجزخوانی شــمر و ابن ســعد :وهب به میدان
جنگ می رود از یک طرف حوریان بهشــت و از
طرف دیگر عروس او را به سوی خود می طلبند.
شمر:
بگیرید دور وهب ای گروه
کمندی بیارید با صد شکوه
که او را در آریم اندر کمند
بگیریم ما زنده آن هوشمند
چه او را نماییم از کین اسیر
فرستیم او را نزد امیر
[جنگ کنند ،کمند انداخته وهب را بگیرند]
وهب:
چه سازم من ای حی بیچون و چند
که از کین فتادم به خم کمند
چه سازم من ای خالق بی نظیر
که در دست اعدا شدم دستگیر
شمر:
امیرا به تو مژده دلپسند
وهب را فکندم به خم کمند
بیاوردم زنده اندر برت
که اقبال و بخت تو باشد بلند
ابن سعد:
او ًال دست او جدا سازید
بعد از آن بر زمینش اندازید
طبل شادی زنید ای لشکر
که وهب شد اسیر قوم شرر
وهب با دست بریده گوید:
ای وای و وای دست مرا این لعین برید
از کینه باز رشته عمر مرا درید
یا رب تو آگهی ز من و حال ناتوان
جهان می کنم فدا به ره شاه انیس و جان
ابن سعد:
ای سپه بهر چیست حیرانید
همگی ایستاده گریانید
سر او را ز تن جدا سازید
ببرید نزد مادر اندازید
«شمر سر وهب بریده و نزد مادرش اندازد»
شمر:
ای مام وهب بیا و بنگر
خورشید منیرت از در آمد
بر دیدن تو وهب زیادی
چون پا نداشت با سر آمد
رأس پسرت بگیر از من
بنگر که چسان منور آمد
مادر وهب ســر را به طرف شمر اندازد ،عمود
خیمه بردارد و گوید:
من از روزی که در قربانگه جان گذر کردم
ز سودای محبت از پسر قطع نظر کردم
سر پاک پسر دادم خریدم در عوض جنت
عجب سودا من اندر این سفر کردم
سری داده ام من پس نمی گیرم ،بگیر از من
تو این سر را که من هم اندر این ره ترک سر کردم
«با عمود خیمه جنگ کند»
پی نویس:
 - 1برنس :جامه ای که کاله بر ســر آن باشد
لباده کشیش
 - 2رجــا :کاتب و مصحــح تعزیه محمدعلی
رجائی زفره ای

ثبتی و دادگستری
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139560311015002180مورخ  95/7/7هیأت موضوع
قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی نصرت نعمتی فرزند اماناله به شماره شناسنامه 108
صادره از ارسنجان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به
مســاحت  311/10مترمربع پالک  5952فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  1335فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
ارسنجان قسمتی به موجب سند رسمی شماره  20795مورخ 77/2/10
دفتر  28ارســنجان انتقالی از طرف میرزا محمدعلی محمدی و قسمتی
دیگر مبایعه نامه عــادی از طرف محمدمهــدی نعمتالهی نیا مالکین
رسمی محرز گردیده اســت .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 داشــته باشند میتوانند از
تاریخ انتشــار 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،
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 اول95/7/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم95/7/28 :
 /3624م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
حشمت مردانه

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139560311015002115مــورخ  95/6/29هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی محمدرضا مشهدی فرزند علی به شماره
شناســنامه  66صادره از مرودشت در ششــدانگ یکباب خانه به
مســاحت  236/05مترمربع پــاک  2462فرعــی از  10اصلی مفروز
و مجزی شــده از پــاک  1046فرعی از  10اصلــی واقع در قطعه یک
بخش  5فارس ارسنجان قســمتی خریداری از کرامت اله ابراهیمی
احــدی از ورثه محمد ابراهیمی و قســمتی دیگر برابر رأی شــماره
 99771929290765مورخ  93/5/29دادگاه ارســنجان و رأی شماره
 9409977119800540مــورخ  94/6/26شــعبه  8دادگاه تجدیدنظر
اســتان فارس از طرف مروت علیزاده مالکین رسمی محرز گردیده
است .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 مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را بــه 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 اول95/7/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم95/8/13 :
 /3669م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
حشمت مردانه

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139560311015002297مــورخ  95/7/24هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی حمید رحیمی فرزند اســمعیل به شماره
شناسنامه  89صادره از ارســنجان در ششدانگ یکباب ساختمان به
مســاحت  285/85مترمربع پالک  5971فرعــی از  10اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  780فرعی مکــرر از  10اصلی واقع در قطعه
یک بخش  5فارس ارســنجان به موجب اسناد رسمی شماره 16903
مورخ  85/7/13و  11168مورخ  89/3/8دفتر  174ارسنجان و 68728
مورخ  72/11/13دفتر  55مرودشــت انتقالی از طرف فرج رحیمی و
علی رحیمی و نرگس هاشمی مالکین رسمی محرز گردیده است .لذا
بــه 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 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 اول95/7/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم95/8/13 :
 /3676م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
حشمت مردانه

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139560311015002049مورخ  95/6/20هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک ارســنجان تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضــی معصومه نعمتالهی فرزنــد غالمرضا به
شماره شناسنامه  3406صادره از ارسنجان در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  204/9مترمربع پالک  5957فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  428فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
ارسنجان قســمتی به موجب سند رسمی شماره  7177مورخ 47/2/25
دفتر  28ارســنجان انتقالی از طرف حسین یارمحمودی و قسمتی دیگر
مبایعــه نامه عادی خریداری از وراث محمدتقی نعمتی مالکین رســمی
محرز گردیده اســت .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 اول95/7/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم95/7/28 :
 /3634م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
حشمت مردانه

