روزنه
چهارشنبه  1بهمن 1399

شيخ على نقى اصطهباناتى
شیخ علی نقی استهباناتی (تولد  1050ه .ق  -درگذشت  )1126که پیر ،مراد،
سید قطب الدین مح ّمد نی ریزی ( 1100 1173-هجری.
استاد و پدر عیال ّ
قمری) مقلّب به قطب العارفین و سلطان المحققین می باشد.
فرزندان قطب العارفین ،اُم سلمه بیگم شاعره و نویسنده و صاحب
یکی از
ِ
کتاب جامع الکلیات می باشد که نشانه ای از فضل اوست که در وصف شیخ
علی نقی گفته است:
علی نقی راد آن شیخ است
که عارف بود بر اسرار وحدت
صطهبانات بودش جا و مسکن
ولی در ملک شیرازش نشیمن
به صورت عالمی طاعت شعاری
به معنی پادشاهي تاجداری
شريعت جمع بودش با طريقت
بدلها كاشتي تخم حقيقت
ز وصلش طالبان بودند خرم
بجز قبطبش نبودي يار و محرم
چه پير آن سرور ابدال و اوتاد
چه پير آن رهبر عباد و زهاد
*
مول ِدش استهبانات است ای پسر
سالک مجذوب و بس صاحب نظر
از ستهبانات تا عرش برین
زد علم آن تاجدار بی قرین
شیخ نجیب الدین تبریزی استاد و مراد شیخ علی نقی در صفحه 383
سبع الثانی در وصف شاگرد خود می گوید:
«پاک زاده بود ز آباء و ا ّمهات
موطن اصلی او استهبانات»
سيّدقطبالدين نيريزي
سيد در عرفان و مقامات معنوي از تربيت يافتگان محضر شيخ علي نقي
ّ
اصطهباناتي (متوفاي  1126ه .ق) است .در مق ّدمة كتاب جامعالكلّيات آمده
است كه وي «پس از فراغت از تحصيل علوم رسمي ظاهري ،طالب طريق
معرفت و كمال و فضايل معنوي گرديد و در شيراز در بقعة شاه داعي اهلل به
خدمت شيخالمشايخ العظام شيخ علي نقي اصطهباناتي (طاب ثراه) رسيده ..و
عارج به مدارج عاليه گشته ».و به دامادي و جانشيني وي مفتخر شد( .ص)68
سيدمح ّمد حسيني مشهور بقطبالدين سلسلۀ نسب آنجناب ببيست و سه
ّ
السالم مي رسد اجداد
واسطه به حضرت امام همام علي ابن الحسين عليه ّ
عظامش اكابر دين و اهل يقين و در قصبۀ نيريز اقامت داشتند مشاراليه پس
از تكميل علوم در بقعۀ شاه داعياهلل خدمت جناب شيخ علينقي اصطهباناتي
طي مقامات سلوك كرده بمصاهرت و خالفت مخصوص گرديد در بسياري
ّ
از آن بالد ايران و افغانستان و عربستان مسافرت كرد( .ص  574يا )615
نخستين حمام در استهبان
قرن  12ه  .ق
اواخر
=
خواجه)
حمام
خان،
حمام آببخش (حمام نظرعلي
ِ
حمامهاي ديگر استهبان
حمام َفخر = حوالي سالهاي  1250ه .ق .تسط حاج ميزرا صادق
حمام َك َزمان =  1290ه .ق .توسط حاج ميرزابابا معزي
حمام حاجيخان=  1329ه.ق .توسط حاجميرزا عبدالحسينخان
حمام مؤيد =  1313خورشيدي = توسط مؤيداالسالم
حمام عبدالعلي =  1338خ .توسط عبدالعلي ارجمندمنش
حمام حاجي مريم =  1338خ .توسط كرباليي مريم استكاني
حمام فاطميه (مرتضيخان) =  1340توسط حاجيه فاطمه معزي
گرمايه محمدي =  1347خ .توسط حاج محمد فاليزكار
گرمابه حضرت ابوالفضل = آخرين حمام  1357خورشيدي توسط خليل
سخايي و علي نگهبان
شي ِر سنگى
سنگى موجود در استهبان در امامزاده پي ِر ُمراد قرار دارد .اين شي ِر
تنها شي ِر
ِ
سنگى متعلق به شخصى بوده است ب ه نا ِم «آقاميرزاعلىمحمدخان» (پد ِر
َّ
تاريخ رمضانالمبارك 1235ه.ق  1199/خ در يك
ماشاءالل كالنترى) كه در
ِ
سنگ گور مو ِر ِد استفاده
درگيرى محلى كشته شده است .شي ِر سنگى را بهجاى ِ
قرار داده تا نشانى از بىباكى ،دالورى و چابُكى َفر ِد درگذشته باشد.
ب ِ ْر َكه شكسته
نزديك كارخانۀ ماكارونى)،
بِلْ َكه شِ كسته ( ُگشناباد ،صحراى سيريشْ ك،
ِ
َّ
وصيت
الحمدالل على الواقف الخيرات و ما بعد به
داراى اين سقف نوشته:
ِ
َّ
نصرالل َول ِد مرحوم محمد محدى [مهدى يا محمدى؟]
مرحوم كرباليى
بههمراهى عاليجاه آقا كرباليى فتح َّ
الل واقف برادر و استاد مشهدى محمدعلى
تاريخ شه ِر ذيحجة 1253
آبانبار...به ِ
ِ
خاطرات حاج سياح (اوايلِ شوالِ  1295ق  /مه ِر  1257خ)
...بعد از دو روز توقف در نىريز بهعز ِم شيراز با دو نفر كه بهسروستان
راست درياچهى
طرف
ِ
مىرفتند همراه شده بهراه افتادم ،قدرى كه رفتيم راه به ِ
منزل خير است وار ِد آنجا شدم .بسيار جاى باصفا
نىريز و خيلى با صفا استِ ،
و با روحى است .يك طرف درياچه و آب موجزنان ،يك طرف صحراى سبز
نمايان است ،شبيه بعضى جاهاى سويس ،استراحت كرديم .همراهان گفتند:
«ما بايد خود را زود بهسروستان برسانيم و راه بَلَد هستيم» .يك ساعت قبل
نصف شب در ميانجنگل و آبادى منزل كرديم.
از غروب حركت كرديم.
ِ
همراهان آشنايان داشتند .لوازم و چراغ گرفته شب را استراحت كرده ،صبح
برخاستم بهتماشاى باغات و اَشجار و اَنهار مشغول شديم .واقع ًا از جاهاى با
روح و دلگشاى عالم است.
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استهبان در منابع تاريخي

بخش سوم                                                                                                   محمدرضا آل ابراهیم

ب ِ ْر َكهى حاجى عابدى
نزديك كشتارگاه،
صحراى سيريشْ ك،
بِلْ َكهى حاجى عابدى در
ِ
ِ
ُ
خاورى آن نَصب است( :ا َِن آثارنا ت َُدل علينا ،در
سنگنوشتهاى در ديوارهى
ِ
زمان سلطان العادِل ناصرالدينشا ِه قاجار بناى اين حوض گذارد عاليحضرت
ِ
خيرالحاج على اكبر ابن محفوظ حاجى عابدين ،فى شه ِر رجبَ ،سنه )1298
ب ِ ْر َكهى ُم َحقِقى (ا َ َسدِ َمش َر َجب)
باغى ِزردِه (زي ِر دِه) كوچه شاه ،گرچه
بِلْ َكهى ُمحققى واقع در انتهاى كوچه ِ
پشت بامى تخت است .سقف نوشتهى آن چنين
سقفى آهنگى دارد ولى
داراى ِ
ِ
عمل
است :فى َعص ِر السلطان ناصرالدينشا ِه قاجار ...نظر ...بالر ...الحسينِ ...
مشهدى على....
كشى
آب لوله
توسطِ مرحو ِم مؤيدَ ،د ِر
ورودى آن را بستند و يك شي ِر ِ
ِ
ِ
باالى آن نَصب كردند( :باعث آقاى
شهر كشيدند و سنگنوشتهاى را بر
ِ
مؤيداالسالم ،صدقه من صدقات ،...،سنه مهرما ِه )1342
فارس در انقالب مشروطیت
در حالی که ناامنی و آشوب سراسر ایالت را فرا گرفته بود خبر عزل
نظام الملک و فرمانفرمایی ابوالفتح میرزا مویدا الدوله در اوایل ذیقعده 1317ق
در شیراز منتشر شد و او سه ماه و نیم بعد به شیراز رسید .طی این مدت
شیراز بارها شاهد تحصن تجار شهر در اعتراض به افزایش عوارض گمرک بود
بنابراین آنان مالالتجاره خود را از شیراز خارج نکرده و صرف ًا پس از پذیرش
خواست خود به تحصن پایان دادند.
سال جدید ( 1318ق) در غیاب مویدالدوله با تحصن اهالی اصطهبانات در
مسجد نو شیراز در اعتراض به خشونت حکمران محلی خود آغاز شد و بالفاصله
پس از ورود موید الدوله به مرکز ایالت ( 18صفر  )1318موضوع افزایش
عوارض گمرکی بار دیگر ت ُّجار را به اعالم اعتراض و شکایت به مشیر الدوله
وزیر خارجه واداشت .مشیر الدوله با لحنی تند به آنان پاسخ داد که« :اگر به حکم
این دولت در باب عمل گمرک تمکین ندارید دولت هم تاجر نمی خواهد ما هم
دولت را نمی خواهیم( ».ص )50
آغاز اغتشاشات و اعتراض در شیراز به زودی در سایر نقاط ایالت سرایت
کرد .گزارش های شورش و تحصن اهالی اصطهبانات نسبت به تعدیات عمال
حکومتی آن شهر و حرکت مرد ِم بهبهان تنها نمونه هایی از این دست بودند.
(ص  90و )91
كشته شدن وكيل اصطهبانات
 20شهر ربيعاالول ،سنه  ،1324نمره 17
«(در ايام بلوي چون ساالرالسلطان و نصرالدوله مسئول امنيت از طرف
دولت بودند به سر مبارك شهر و اطراف به طوري امن بود كه مافوق نداشت.
حاال ده روز است ساالرالسلطان رفته ،با اينكه نصرالدوله در شهر است وكيل
اصطبانات را در چند شب قبل در وسط شهر كشتند»).
اداره تلگرافي دولت عليه ايران ،از شيراز به تهران .توضيحات :حضوري
سنه 1332
«اين است كليه عرض بنده ،اما جزئيات در طي مطالب گفتهام ،مِن جمله
ديروز و امروز دو تلگراف در تحت نمره عرض شده است ،يكي راجع به
قتلهايي كه در اصطهبانات و جهرم شده است يكي راجع به كازرون».
شهيد رابع
چهره برجسته این مجالس شیخ محمد باقر اصطهباناتی بود که با ا ِصرار
تمام رهبران انجمن در آخرین روز دهۀ صفر به سخنرانی پرداخته و به تشریح
نظرات و آراء خویش راجع به مبانی حکومت مشروطه و قانون پرداخت که
به دلیل اهمیت روزنامه مظفری کلیات سخنرانی وی را چاپ کرد .وی در
بخشی از بیاناتش در خصوص انجمن اسالمی شیراز می گوید:
«چون حوزه انجمن اسالمی که مرکب از کفاه علما و حمات فضالء و

اشراف و اعیان و تجار هر طبقه برای حمایت بنای پناهگاه اسالمیان یعنی
دارالشوری حلیف شده اند که از جان و مال مضایقه نمایند وی در ادامه بقا و
حفظ انجمن اسالمی را واجب می داند».
مروری بر اندیشه مشروطه خواهی مجتهد شهید شیخ محمد
باقر اصطهباناتی
شیخ محمد باقر اصطهباناتی از برجسته ترین چهره های مشروطه خواه
فارس بود که نقش فعالی در مراحل مختلف جنبش مشروطیت فارس ایفا
کرد .متن سخنرانی وی در ماه صفر 1325ق در مسجد نو شیراز که در روزنامه
مظفری به چاپ رسید تنها اثر باقی مانده از ایشان است که بیانگر اندیشه
سیاسی اکثریت رهبران مشروطه خواه فارس می-باشد و طرح و بررسی آن
برای آشنایی با اندیشه مشروطه خواهی فارس اهمیت به سزایی دارد .شیخ
محمد باقر در بخشی از سخنانش در زمینه اهمیت قانون میگوید« .ترقی و
تنزل هر قوم به واسطه نیک و بد قانون و اندازه مساوات اجراء شرایع آن ها
است و افضلیت و جامعیت شریعت اسالم را ثابت فرمود .اتکا فرموده اند از
این که ملل خارجه و دول عارجه هر یک که قوانین اسالم را سرمشق خود
قرار دادند و عمل کردند بر رقبه مسلمین خواب زنجیر تعبد انداختند و کار ملت
و اوطانی مسلمین را به جایی رسانیدند که مساجد ممالک متصرفه را طویله و
کاهدان اسب و استر قشونی کردند و مامورین آن ها عور و برهنه به حمام زنانه
مسلمین داخل شدند نبزه از وضع سوزناک ممالک قفقاز و هندوستان و مصر و
سودان و آفریقا و سرب و بلغار و یونان و جزیره کرت و سایر بالد غصب شده
از دول اسالم را به طریق مثل بیان فرمودند.
بدیهی است که مراد شیخ اصطهباناتی از قوانین قوانین متکی بر شریعت
اسالم است .این عبارات که برای نخستین بار در مجامع شیراز مطرح می شد،
تأثیر عمیقی بر اندیشه و آگاهی سیاسی طبقات مختلف داشت او در دنباله
سخنانش در تشریح اوضاع اقتصادی ایران و تسلط سیاسی و اقتصادی
بیگانگان بر کشور میگوید« :امروز به واسطه دزدان حرام زاده ایام گذشته وضع
خزانه دولت و نظام عسکری و جهالت ملت و بدرود صنعت که مرده مسلم
به کفن مصنوع فرنگ و شربت احتضار آن ها شکر کار مردم پلید است و
شریعت اسالم به جز اسمی از آن باقی نیست ...با این وضع خاک پاک و تبعه
تابناک ایران اسیر چند روس و دچار مخلب انگلیس خواهند شد».
وی در ادامه اظهار می کند که علما نجف و ایران آخرین معالجه عالجه را در
تأسیس دارلشوری دانسته تا به عقیده وی« :به موقع اجرا آمدن احکام و حدود
شریعت مطهره ترتیب اداره جات و وسایل دهند که حریت جوهریه و مساوات
اولیه اسالمیه را فعلیت نامه باشد و اسالم را از شری ًا جوج و مأموج فرنگ
محافظت نمایند و به ترقیات شایسته و درجات بایسته برسانند».
شیخ اصطهباناتی بارها در بیانات خود مشروطیت را مرداف با اجرای احکام
شریعت می خواند اما طرح روشنی از نحوه نظام سیاسی مورد نظر خود را ارائه
نداده و صرف ًا بر اجرای حدود شریعت تأکید می ورزد .در بخش دیگری از
سخنرانی اش به مفهوم آزادی و حدود آن از منظر خویش می پردازد و می گوید:
«مراد از آن اباحه ی محرمات و تغییر حدود اسالمیه نیست بلکه حریت تامه
برای از صندوق زندان متروک و از طاق نسیان بیرون آمدن احکام شریعت
مطهره است به قضای اجرای مساوات درباره سید قرشی و غالم حبشی».
ایراد مباحثی در زمینه مفهوم حکومت مشروطه و حدود قانون و آزادی برای
اولین بار از زبان روحانی برجسته و عالم معروف فارس با استقبال گسترده
روبرو شده و تأثیر عمیقی در تنویر افکار عمومی داشت .نکته جالبی در بررسی
اندیشه مشروطه خواهی فارس به دست میآید این که افکار و اندیشه های
رهبران دینی در مشروطه فارس به شدت تحت تأثیر اندیشه سیاسی مراجع
مشروطه خواه نجف بود .زیرا که آنان بخش عمده تحصیالت خود را در عتبات
طی کرده و هم چنان در ارتباط مداوم فکری با حوزه نجف بودند.
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ميرزامحمدباقر اصطهباناتي
آيتاهلل سيدعبدالهادي شيرازي ( 1267 - 1342ش) ،مرجع تقليد و فقيه
اصولي ،در سامرا به دنيا آمد .در  1287به نجف رفت و در فقه و اصول نزد
شيخ محمدكاظم خراساني و شريعت اصفهاني و در حكمت ،نزد ميرزامحمدباقر
اصطهباناتي شاگردي كرد.
سنگ نوشته حمام حاجي خان
اشعا ِر سيداشرفالدين شيخاالسال ِم نىريزى ُمتِخَ لِص به«شهاب» كه در
حمامين موقوفهى مرحوم حاج ميرزاعبدالحسين خان
تاريخ بناى
توصيف و
ِ
ِ
سنگى َسر َد ِر حما ِم ْ
بزرگ نَصب گرديده است:
ى
لوحه
در
سروده و
ِ
حاجىخان َف ُرخ ُرخ ظهو ِر نو ِر َيزدان بين
ِز
ِ
بهديدار از بناى خي ِر او آثا ِر ايمان بين
الحرام فِىسنة  1329ق
ِ
تاريخا ِتما ِمحما ِممشهور بهحاجىخانُ ،م َح َر ُم َ
سال دردي
«سنهي «دردي» در سال  1337ه .ق» [ 1298خ] مرض آنفلونزا در ايران
شيوع پيدا كرده و تعداد زيادي را به هالكت رسانده است.
مكتب خانهها در استهبان
«در استهبان ،مرسومترين شكل آموزش در دوران قاجاري ،آموزش
مكتبخانهاي بود .تعداد زياد مكتبخانهها و شمار شايان توجه ماليان و
آخوندهاي مكتبي ،اعم از زن و مرد ،نشان ميدهد كه اين شيوه ،چقدر با
فرهنگ بومي سنخيت داشت و مورد قبول مردم بود .عموم ًا در هر محله شهر،
يك يا چند مكتبخانه دائر بود».
مكتبخانه عبارت بود از اتاقى كوچك و مرتب كه براى آموزش در خانهى
خو ِد استاد ( ُمال) برپا مىگرديد.
نام مكتبخانهها در استهبان
ِ
اسم استاد ( ُمال ،آخوند) آن شهرت داشت:
ه
ب
بيشتر
و
بود
نام
د
فاق
ها
ه
مكتبخان
ِ
ِ
سيدحسين امامى،
حسين جعفرى ،حاجى ُمال محمد (محلهى اَهر)،
آسيد
ِ
ِ
عِمادالشَ ريعهُ ،مال حاجىآقاى سراجى (محلهى كوچهشاه)ُ ،مال محمدتقى تقوا
َّ
(محلهى كوچهشاه)ُ ،مال فرج َّ
عبدالل (در
الل حقيقتگو (محلۀ َك َزمان)ُ ،مال
سليمان مؤذنى (محلهى تيرونجان)ُ ،مال محمدباق ِر مجلسى
بازار)ُ ،مالكرباليى
ِ
دكان َك َزمان)ُ ،مال محمدجعف ِر مكتبدار (كوچهى برف َ
كشى)،
(حسينيهى د ِر
ِ
ميرزاسليمان كيانى (محلهى
مال
تيرونجان)،
ى
(محله
شعله
محمدعلى
ُمال
ِ
ميرزاغالمحسين َعندليبى (محلهى ميرى) و ...
ميرى)،
ِ
حبيباهلل آموزگار (متولد  1270ه .خ) ميگويد« :اغلب مردم ،حتي زنان،
سواد خواندن داشتند كه از قرآن و بياض دعا شروع و به حافظ و سعدي ختم
ميشد ».مؤي ِد اين سخن ،خيل قابل توجه مكتبداران زن در استهبان است كه
در سالهاي پيش از  1300ه .خ ،به آموزش و با سواد كردن دختران اصطهبانات
مشغول بودند .اغلب مكتبخانههاي دخترانه ،با مالهاي زن اداره ميشد.
معروفترين ماليان مكتبخانههاي دخترانه عبارت بودند از:
آبجى گوهر (بيرقى) ،آخون ِد مشهدى خيرالنسا (محلهى اَهر) ،آخون ِد ُمالزهرا
زن كرباليى ميرزا
زن كرباليى محمدعلى (در محلهى ميرى)ِ ،
(محلهى اَ ْهر)ِ ،
زن مشهدى على رضا (نَ َنهى احمدعلى،
ميرى)،
ى
محله
و
شاه
يحيى (در كوچه
ِ
الحسين فقيهى (در محلهى ميرى ،كوچهى با ِغمو)،
م
زن
خلوت)،
در محلهى
ِ
ِ ُ
زن ميرزا سليمان (در
تيرونجان)،
ى
محله
(در
شعله
محمدعلى
زن ُمال
ِ
ِ
خليل شُ كرگو (پَ ْنار) ،ماد ِر مشهدى محمدكاظم ،مشهدى
محلهى ميرى) ،ماد ِر ِ
خاتونجان (در محلهى تيرونجان) ،مشهدى شهربانو (در محلهى َك َزمان)ُ ،مال
رحمت پا ْد َزهرى (در محلهى پَ ْنار)،
بيگم ساعد (در محلهى ميرى)ُ ،مال
ِ
حاجى ِ
ُمال َسلطنت (در آخ ِر محلهى پَ ْنار)ُ ،مال فاطمهن ِساُ ،مال مريمبيگم (در محلهى
ميرى)ُ ،مال مريم (در محلهى تيرونجان) و ...
پرورش استهبان
سيدمحمدِ ُطغرايى و آموزش و
ِ
سال 1301خ فرا مىرسد و ميرزامحمو ِد شريعت ،جاى خود را
پايان ِ
ِ
ً
ُ
و
آموزش
ال
ك
و
مىدهد.
ساجدى
سيدحسين
به
پرورش استهبان ،بهصورتِ
ِ
ِ
رياست آن بهعهدهى سيدمحم ِد ُطغرايى
پرورش نىريز كه
و
آموزش
از
جزيى
ِ
ِ
است درمىآيد.
«سيدمح ّم ِد ُطغرايى ملقب به مدير رئيس معارف و بنيانگذار آموزش و
ّ
پرورش نيريز و استهبان».
ب ِ ْر َكهى نَنَهى لطيف ( َد ْخمه)
روى ايستگا ِه هواشناسى ،نزديك
بِلْ َكۀ ننۀ لطيف ،صحراى َدخْ َمه ،رو به ِ
پايانهى تازه تاسيس ،داراى سنگ نوشتهاى است كه در ديوارهى شمالى آن
محيره محترمه زهرابيگم
نَصب شده است :در ِ
سال  1341ه .ق ...فى حوض ّ
بنت مرحمتپناه آقا ميرمرشد بهسعى و ا ِهتما ِم آقاى مؤيداالسالم ،در ماه رجب
ِ
تمام شد ....چهل تومان والدهى ميرزا شريك است.
ب ِ ْر َكهى َكل ميرزاحبيب
(تاريخ تعمير و بازسازى آن بر روى سنگ نوشته:
بِلْ َكهى َكل ميرزاحبيب
ِ
ا َِن آثارنا ت َُد ُل علينا ،باعث بر تعمير آب انبار ...جناب آقا كرباليى ميرزاحبيب...
مرحمت پناه كرباليى ميرزامحمدعلى 1347ه .ق)
سنگ نوشته پيرزن
پشت باغ حاجي ميرزاصادق ،دم دهنه وقفي مال
در دامنۀ كو ِه جنوبي ِ
پيرزن ،در كنار حوضي سنگي خطنوشتهاي است كه چندان خوانا نيست و تاريخ
تقريبي كمتر از  100سال پيش را دارد .مطلبي كه توانستيم بخوانيم تقريب ًا
چنين است« :درآمد اين موقوفات خرج كنيد براي امام حسين (ع)»
نقش فانى
ِ
خيابان اميركبي ِر استهبان و در ابتداى كو ِه جنوبى و در آغا ِز را ِه ورود
د
امتدا
در
ِ
ِ
مفتحعلى فانى»
به
متعلق
كه
اند
ه
نمود
جارى
ح
را
اى
ه
نوشت
قهرى،
چشمه
به
ِ
َ
بومى استهبان است .اين نقش كه بهصورتِ مستطيل است
ر
غي
م
كا
ح
از
يكى
ُ ِ ِ ِ
ايوان مانندى قرار دارد .چون ِق ْد َم ِت چندانى ندارد نوشتهها روشن و
در كو ِه ْ
آشكار است و غبا ِر تاريخ هنوز بر آن ننشسته است:
ُهم اسفندما ِه »1310
ْتاح َكشْ ِف اَ ْسرا ِر كائنات است َفتحعلى فانى ن ِ
«عشق ِمف ِ

آگهی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب اســماعیل نام آور فرزند حمیدرضا
به شماره شناســنامه  8627صادره از شــیراز در مقطع تحصیلی
کارشناسی رشــته حســابداری صادره از مرودشــت با شماره
 848684مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشد .از یابنده
تقاضا می شود با شماره  09178183786تماس حاصل فرماید.
برگ سبز سواری پژو  405GLX1مدل  1390به شماره پالک
868و 34ایران  63و شماره موتور  12490096750و شماره
شاسی  NAAM11CA9BE090455به نام افراسیاب سمنبری
تبار مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی دعوت سهامداران شرکت هاگ زرین سهامی خاص
ثبت شده به شماره  13910و شناسه ملی 10861585817
جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
بدینوسیله از کلیه ســهامداران شرکت هاگ زرین
دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده
این شرکت که در ساعت  8صبح مورخ 1399/11/14
به آدرس شیراز خیابان انقالب خیابان شکیبا مجتمع رز
طبقه  4واحد  42تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
-1تغییر آدرس
هیأت مدیره شرکت

الحاقیه بر قرارداد شماره  1975مورخ  94/2/25به شماره 100/14617
مورخ  94/7/6شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
(شرکت عمران شهر صدرا) به خریداری نادر علی شاهی به موجب
وکالت نامه شماره  15448مورخ  94/6/30مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان سند مالکیت
با عنایت به اینکه آقای علی کفاش با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی
مدعی اســت که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به موازی چهار
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه رزستان و بادامستان و انجیرستان
تحت پالک  3688اصلی واقع در اســتهبان بخش  13فارس که ذیل
ثبت شــماره  9459صفحه  140دفتر  114امالک به نام نامبرده ثبت و
سند مالکیت به شماره  422248صادر و نامبرده تقاضای صدور سند
المثنی نموده اســت مراتب طبق ماده  120اصالحی آیین نامه قانون
ثبت آگهی میشــود و هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معاملهای
کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز
پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه
اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مدت
مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود
اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی
تسلیم خواهد کرد.
 /703م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان
احمد انتظار

آگهی حصر وراثت
آقــای علی محمد مقدم دارای شناســنامه شــماره  80به شــرح
دادخواست به کالســه /99/242ح ش ایج از این دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مهتاب
مقدم به شماره شناســنامه  3059در تاریخ  1399/9/26در اقامتگاه
دائمــی خود بدرود زندگــی گفته و وراث حینالفــوت آن مرحوم
عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر
 -2حسن مقدم فرزند گرامی به شماره شناسنامه 2529423385
 -3صمد مقدم فرزند گرامی به شماره شناسنامه 2529798184
 -4سعدی مقدم فرزند گرامی به شماره شناسنامه 2529424561
 -5عبدالرســول مقــدم فرزنــد گرامی به شــماره شناســنامه
2529421595
 -6مهراب مقدم فرزند گرامی به شماره شناسنامه 2529423377
(پسران متوفی)
 -7عزت مقدم فرزند گرامی به شــماره شناسنامه 2529421587
(دختر متوفی) وال غیر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را سه نوبت
پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف
سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 /702م الف
قاضی شورای حل اختالف شهر ایج
یاسر محبی

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  139960311006000263مورخ  99/10/29هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای عباس نصیریان فرزند حســین به شــماره شناسنامه 6
صادره از اســتهبان در یک قطعه زمین مزروعی مشــجر به مســاحت
 207300مترمربع پالک  376فرعی از  2698اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  2698اصلی واقع در اســتهبان رونیز روســتای دهویه مزرعه
خیرات خریداری شــده از مالک رسمی بالواســطه از درویش جوکار و
غیره و مع الواسطه از خداداد جوکار و غیره 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 باشــند 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 ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول99/11/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/11/16 :
 /704م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان استهبان
احمد انتظار

