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من میخواهم گریبان سرنوشت را بگیرم،
او نمیتواند سر مرا در برابر زندگی خم کند.
بتهوون

بیشاپور= شهر زیبای شاپور
«اردشیر بابکان» از نوادگان «ساسان» مؤبد بزرگ سرزمین
پارس و سرپرست آتشکدهی آناهیتای شهر استخر بود ،وی
نخستین مؤبد زرتشتی است که از آتشگاه به درآمد و شاه شد.
قرنها پیش از او اندیشه سیاسی -دینی در میان مؤبدان زرتشتی
یا نبود یا بسیار کمرنگ بود .اردشیر بابکان پس از شکست
دادن آخرین شاهنشاه دودمان اشکانیان ،اردوان پنجم در ()224
میالدی در دشت هرمزگان این سلسله را برانداخت و دولتی را
پایهریزی کرد که حدود  430سال دوام داشت.
اندیشه سیاسی -مذهبی اردشیر را فردوسی بزرگ اینچنین در
شاهنامه آورده:
چنان دین و دولت به یکدیگرند
توگویی که از بُن ز یک مادرند
چو دین را بود پادشه پاسبان تو این هر دو را جز برادر مخوان
پس از اردشیر فرزندش «شاپور اول» قدرت را به دست گرفت
و وارد صحنه سیاسی ایران شد .این شاهنشاه بزرگ توانست
گستره فرمانروایی خود را برای نخستین بار پس از هخامنشیان،
یکپارچه ساخته و زیر فرمان تنها یک دولت متمرکز درآورد.
شاپور اول باکمال شجاعت و شهامت در سه جبهه ،نبردهای
خود را با دشمنان متجاوز ادامه میداد ،در مغرب با رومیان،
در مشرق با کوشانیان و هیاطاله ،در شمال با اقوام وحشی و
حران نیز
صحراگرد و همچنین مشکل شورشهای ارمنستان و ّ
بخشی از نیرو و کوشش او را مصروف میداشت.
شاپور اول از پیروزمندترین شاهان ساسانی بوده است ،او در
جنگهای پیدرپی ،سه امپراتور روم را شکست داد ،یکی
درنبرد کشته شد ،یکی را به بند کشید و از دیگری باج و خراج
ستاند و کشوری که پدرش اردشیر پی ریخته بود از هر سو
گسترش داد و باسیاستی پایدار پایههای دولت نوبنیاد ساسانی
را استوار ساخت .اردشیر و شاپور بزرگ از برجستهترین
رهبران سیاسی ایرانزمین به شمار میروند و بیشک یکی
از کامرواییها و دوام سلسله ساسانی این بوده که برای پی
ریختن شالوده یک امپراتوری جدید و استحکام میانی آن ،دو
پادشاه مقتدر و اندیشمند پشت سر هم آمدند ،اردشیر و فرزندش
شاپور بزرگ را میتوان به کورش کبیر و داریوش بزرگ
تشبیه کرد ،هرچند این دو شاهنشاه بزرگ هخامنشی خصایل و
صفات باالتر و کامل العیارتر از آنان دارند؛ اما این دو شاه مانند
کورش کبیر و داریوش بزرگ گو اینکه رهبران جنگجوی
فاتحی بودند ،اما بیشتر خود را مدیر و اصالحگر نشان دادند.
زیرا روش و منش شاپور بزرگ این فرمانروای مقتدر و پیروز
تنها به سیاستهای کشورداری و توان نظامیاش نبود؛ بلکه او

شهریاری گشادهدست و نرمشپذیر و منطقی بود ،به همین
دلیل کشور ایران به شگفتیها و نوآوریهایی دست یافت که
نشاندهندهی وجود این بستر در روزگار او است .شاپور بزرگ
فرمانروایی دانشدوست و دانشپرور بود و برای باورها و عقاید
گوناگون احترام قائل بود؛ بهطوریکه میتوان او را بنیانگذار
نخستین جنبش گردآوری و ترجمه کتابها و دستنویسهای
کهن دانست ،زیرا بهفرمان او دانشهای گوناگون هم از
ایران و دیگر نقاط جهان از هند گرفته تا روم گردآوری
شد ،ازاینرو روزگار شاپور بزرگ را باید نقطه عطف نمو و
رویش و نیز واالیی علم و دانش در ایران باستان دانست .در
«کتاب چهارم دینکرد» آمده است :در روزگار شاپور بزرگ
گردآوری کتاب مقدس اوستا که در زمان یورش «اسکندر
گجستک» ازمیانرفته بود انجام پذیرفت و مکاتب گوناگون
اندیشهای زرتشتی موردبحث و بررسی قرار گرفت و دانشهای
ازدسترفته ایرانیان در رشتههای دینی ،فلسفی ،منطق ،تاریخ
و جغرافیا ،پزشکی و ستارهشناسی ...از سرزمینهای گوناگون
از هند تا روم گردآورده شد ،نسخه صحیحه و کامل شده آن
در اختیار علمای فن قرار گرفت .این شهریار فرزانه عالقه و
دلبستگی وافر و ویژهای به نوشتههای علمی ،دانشی و فلسفی
اوستا داشت.
«شاپور بزرگ شهریار آبادگر»
این شهریار بزرگ و باذوق گرایش زیادی به فرهنگ شهرسازی
و آبادانی داشت ازاینرو وی را شهریاری آبادگر مینامند.
وی شهرهای نوینی ساخت و روستائیان و نیز اسیران رومی را
که هنر و صنعتی میدانستند به این شهرها کوچاند ،به همین
خاطر دانش و صنعت رومی در کنار صنعت و علم ایرانی در
شهرهای ایران دیده شد.
از شهرهای معروفی که ساخت «شهر بیشاپور کازرون» است
که دارای بخشهای وسیع و متنوع و خیرهکنندهای است .این
شهر پررونق بر کرانه رودی که به نام همین شهریار بزرگ
است ساخته شده است که با وسعتی بیش از  200هکتار است
که حدود  93درصد آن دستنخورده و زیرخاک پنهان است
و فقط  7درصد آن اکتشاف و معرفی شده ،این شهر باستانی در
بین سالهای  1314تا  1319خورشیدی برای اولین بار توسط
«ژرژسال» و «پرفسور گیرشمن» باستانشناسان اعزامی از
موزه لوور پاریس ،مورد کاووش و حفاری قرار گرفت که
ماحصل این کاوشها ،کشف یک بنای آتشکده ،تاالر بزرگ
و سرپوشیده به نام کاخ اختصاصی ،جایگاه نذورات و یک
ایوان مزین به موزاییک بود که به دنیای تاریخ معرفی شد،

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه متهمین  -1معصومه مرادی گشتاسب فرزند چنگیز  -2زهرا
اعما فرزند محمد  -3محترم محمودی فرزند خسرو  -4احسان اعما (مرادی
گشتاسب) فرزند چنگیز همگی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی ،توهین و
تخریب موبایل موضوع شکایت آقای ایرج دولتخواهی فرزند محمدقلی از
طرف این دادسرا تحت تعقیب می باشند و ابالغ اوراق احضاریه به واسطه
نامعلوم بودن محل اقامت آنها میسر نگردیده ،بدین وسیله در اجرای ماده
 174قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال  92مراتب به نامبردگان ابالغ تا
ظرف مدت یک ماه پس از انتشار این آگهی به منظور پاسخگویی و دفاع از
اتهام انتسابی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب کازرون حاضر
گردند .در غیر این صورت دادیار شعبه پس از انقضای مهلت مقرر به موضوع
/1362م الف
7/1945
رسیدگی و اظهار عقیده می نماید.
دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب کازرون
آگهی فقدان سند مالکیت
سعید زارعی دودجی با وکالت شماره  12485مورخ  1397/11/17دفتر
 400شیراز به وکالت از ورثه رمضان بیابان نورد سروستانی با تسلیم دو برگ
استشهادیه که در دفترخانه  361شیراز تنظیم شده مدعی است که تعداد یک
جلد سند مالکیت به شماره چاپی  945577مربوط به سه دانگ مشاع از
ششدانگ یک قطعه زمین به پالک  2152/418واقع در بخش  4شیراز که
ذیل ثبت  2557در صفحه  259دفتر  221امالک مریم فدایی آزاد ثبت و سند
مالکیت صادر و سپس مع الواسطه به موجب سند  50408-1337/01/28دفتر
 12شیراز به رمضان بیابان نورد سروستانی منتقل شده و به علت سهل انگاری
مفقود گردیده و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی سند مالکیت نموده مراتب
طبق اصالحیه تبصره یک ماده  120آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که
هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند
مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه
و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید
و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند
ارایه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی
29918/18496
تسلیم خواهد کرد /22336 .م الف
جهانبخش اسفندیاری نیا – رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز
آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آیین نامه اجرایی آن
برابر رأی شماره  139760311014002256مورخ  97/11/24هیأت
موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اقلید تصرفات مالکانه
و بالمعارض آقای شهباز شهبازی فرزند شاه نواز به شماره شناسنامه 1297
و شماره ملی  2294349423صادره از شیراز در ششدانگ یک قطعه زمین
زراعتی به مساحت  510000مترمربع در قسمتی از پالک شماره  32واقع در
شهرستان اقلید بخش  16فارس سرحد چهاردانگه روستای شهرآشوب که جهت
آن پالک  81فرعی از  32منظور گردیده مالکیت قهری ملک از مورث خود
مرحوم شاه نواز شهبازی به میزان  22هکتار سهم االرث خود و انتقالی از
آقایان فتح اله و حیدر شهبازی وراث مرحوم شاه نواز شهبازی بالمناصفه به
میزان  29هکتار موضوع سند مالکیت صادره صفحه  371دفتر یک ذیل ثبت
 102امالک بخش  16فارس محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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
مرجع قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت تحویل
نماید .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد /435 .م الف 29768/18286
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/12/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم1397/12/23 :
رضا رحیمی  -رییس ثبت اسناد و امالک اقلید

صفحه

جمشید نغماچی کازرونی
اما این عملیات به مدت  30سال متوقف شد تا اینکه سرانجام
اداره کل باستانشناسی و فرهنگعامه ،با اعزام یک گروه از
باستان شناسان ایرانی به سرپرستی «پرفسور سرافراز» در سال
 1347بهمنظور روشن ساختن چگونگی حفاریهای گذشته و
نیز ادامه آن در شهر بیشاپور آغاز به کارکردند ،این عملیات
 10سال به طول انجامید و باهمت و تالش شبانهروزی گروه
باستانشناسی آثار ارزشمند دیگری مانند برج و باروی شهر،
معبد آناهیتا ،کاخ شاپورشاه ،میدان و ستونهای یادبود و ...از
خاک سر برآوردند ،اما عملیات این گروه نیز در سال 1357
متوقف گردید.
شهر تاریخی بیشاپور با طبیعت زیبای جلگه شاپور در دشتی
سبز و کنار رودخانه پرآبی که «چشمه ساسان» در اختیار آن
گذاشته ،آنچنان دقیق طراحی و ساخته شده که زیباترین و
ثروتمندترین شهر در دنیای متمدن آن زمان بوده؛ بهطوریکه
انطاکیه مهمترین شهر بیزانس (روم شرقی) بهپای او نمیرسید.
این شهر مشهور و پررونق به شکل مربعمستطیل ساخته شده و
دارای چهار دروازه بود .بخش وسیعی از شهر عامهنشین بوده
که شامل خانههای مسکونی اماکن عمومی ،حمامها ،کاروانسرا،
بازار و ...بوده است .در بخش شمالی این شهر «تنگ چوگان»
بر کرانه رودخانه واقع شده که در دو طرف این رودخانه
 6نگاره سنگی بزرگ ،زیبا و هنرمندانه وجود دارد که از
پیروزیها و وقایع مهم کشور در آن روزگار خبر میدهد،
اما مهمترین این نقش برجسته ،نگاره پیروزی شاپور بزرگ
بر «والرین» امپراتور شکستخورده و دربند شده روم است.
در فاصله نهچندان دورتر در شمال شرق شهر بیشاپور غاری
بسیار بزرگ و بیانتها در دل کوه زاگرس وجود دارد که
تندیس بسیار هنرمندانه و زیبایی از شاپور شاهنشاه بزرگ
ساسانی به ارتفاع  7متر و به وزن  30تن به حالت ایستاده،
درحالیکه دستی بر قبضه شمشیر دارد ،به بازدیدکنندگان
و دوستداران تاریخ ،تمدن و فرهنگ این مرزوبوم مینگرد؛
بهطوریکه انسان احساس میکند که انگار این شهریار بزرگ
زنده است و میتوانی با او همصحبت شوی و از روزگارش
بیشتر آگاه شوی.
«موقعیت جغرافیایی جالب و استثنایی»
شهر زیبای بیشاپور در جنوب غرب شهرستان کازرون واقع
شده است.
شهرستان کازرون در جنوب غرب استان فارس واقعشده است.
استان فارس در جنوب غرب ایران واقعشده است.
ایران در جنوب غرب آسیا واقعشده است.

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقای ابراهیم نظرپور به اتهام توهین و تهدید ،موضوع شکایت
مرجان دهداری فرزند خسرو ازطرف این دادسرا در پرونده کالسه /971332
ب 2شعبه دوم بازپرسی دادسرای کازرون تحت تعقیب می باشد وابالغ
اوراق احضاریه بواسطه نامعلوم بودن محل اقامت او میسر نگردید بدینوسیله
دراجرای ماده  174قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامور
کیفری مصوب  1392مراتب بنامبرده ابالغ تا ظرف مهلت یکماه از انتشار
این آگهی بمنظور پاسخگویی ودفاع ازاتهام انتسابی درشعبه دوم بازپرسی
دادسرای عمومی و انقالب کازرون حاضر شوید .درغیر اینصورت بازپرس
شعبه پس از انقضای مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده مینماید.
7/1942
/1371م الف
شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب کازرون
آگهی حصر وراثت
آقای حیدر قرمزی نژاد فرزند بهمنیار به شرح درخواستی که به کالسه
 97102این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت
نموده و اعالم داشته که مرحوم بهمنیار قرمزی نژاد فرزند احمد به شماره ملی
 1340 – 2391435800صادره از ممسنی در تاریخ  1397/11/7در اقامتگاه
دایمی خود شهرستان کازرون فوت نموده ورثه حین الفوت وی عبارتند از-1 :
شهربانو کریمی پور به شماره ملی  1305 – 2293680584شیراز مادر متوفی
 -2زینت هاشمی شبانکاره به شماره ملی  1343 – 2293766111شیراز زوجه
متوفی  -3جیران قرمزی نژاد به شماره ملی  1348 – 1209507005سمیرم
زوجه متوفی  -4حیدر قرمزی نژاد به شماره ملی 1372 – 1200113667
سمیرم پسر متوفی  -5محمدکاظم قرمزی نژاد به شماره ملی 1200135040
–  1372سمیرم پسر متوفی  -6محمد صالح قرمزی نژاد به شماره ملی
 1379 – 2360625391کازرون پسر متوفی  -7محمدامین قرمزی نژاد به
شماره ملی  1369 – 2360181025شیراز پس متوفی  -8خدیجه قرمزی نژاد
به شماره ملی  1373 – 1200135032سمیرم دختر متوفی والغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ
نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر
7/1938
خواهد شد /1369 .م الف
زمانی بخش  -رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون
آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آیین نامه اجرایی آن
برابر رأی شماره  139760311014002257مورخ  97/11/24هیأت موضوع
ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اقلید تصرفات مالکانه و بالمعارض
آقای نوازاله شهبازی کله لوی فرزند شه نواز به شماره شناسنامه  1و شماره
ملی  2300037262صادره از شیراز در ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به
مساحت  500000مترمربع در قسمتی از پالک شماره  32واقع در شهرستان
اقلید بخش  16فارس سرحد چهاردانگه روستای شهرآشوب که جهت آن پالک
 82فرعی از  32منظور گردیده مالکیت قهری ملک از مورث خود مرحوم شاه
نواز شهبازی به میزان  22هکتار سهم االرث خود و انتقالی از آقایان فتح اله
شهبازی به میزان  18هکتار و حیدر شهبازی به میزان ده هکتار وراث مرحوم
شاه نواز شهبازی مالک سند مالکیت صادره صفحه  371دفتر یک ذیل ثبت
 102امالک بخش  16فارس محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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
مرجع قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت تحویل
نماید .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد /436 .م الف 29767/18285
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/12/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم1397/12/23 :
رضا رحیمی  -رییس ثبت اسناد و امالک اقلید
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2478

سال
بیست و چهارم

یادیار
حاج برات نوبهار (عموبرات)

 ۲۵اسفند سالگرد عملیات امام مهدی (عج) در منطقه سوسنگرد سال ۵۹
مدتی بود قصد داشتم از بزرگمرد
عرصه دفاع مقدس حاج برات
نوبهار (عمو برات) بگویم؛ اما نشد
که نشد .امشب دلم شکست که
این روزها حال خوبی ندارد .نکند
او نیز به فرزند شهیدش برسد و ما
مسکوتین چیزی از رشادتهای او
نگفته و او را تجلیل نکرده باشیم.
نه در حد یک ایثارگر ،نه در حد
یک جانباز ،نه در حد یک پدر
شهید و نه در حد یک پدر جانباز،
او حبیب جبهههای جنوب کازرون
بود.
او از زمان ورودش به عرصه پیکار
تا انتها ماند .تا راه توجیه برای
قاعدین در دفاع را ببندد.
او با دومین گروه اعزامی از
کازرون در آبان  ۵۹وارد دفاع شد.
ارادهاش و توکلش تو را هوایی
میکرد وقتی زیر گلوله تنت
میلرزید.
هر جا کار سخت میشد او داوطلب
انجام آن میشد.
وقتی جبهه به آب نیاز داشت .خود
را با تانکر آبرسانی به خط مقدم
میرساند تا رزمندگان را از تشنگی
برهاند.
او هر کاری که از دستش برمیآمد
ابایی نداشت .آبرسانی ،کمک
تیربارچی ،کمک آرپیجی،
تدارکات و. ...
حضور در عملیات و همپای
دلیرمردان بودن ،کاری بود که
اجازه نمیداد که از قافله عقب
بماند.
او از فرزندانش رحیم و جالل

آگهی حصر وراثت
خانم مهین دخت قربانی دارای شناسنامه شماره  5به شرح دادخواست به کالسه
یک سیار از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان مریم قربانی به شماره شناسنامه  228در تاریخ  1397/8/3در
اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر
است به -1 :مهین دخت قربانی فرزند حسین به شماره شناسنامه  5خواهر متوفی
 -2حبیب اله قربانی فرزند حسین به شماره شناسنامه  3برادر متوفی  -3علیرضا
قربانی فرزندحسین به شماره شناسنامه  277برادر متوفی  -4غالمرضا قربانی
فرزند حسین به شماره شناسنامه  1629برادر متوفی  -5آذردخت قربانی فرزند
حسین به شماره شناسنامه  229خواهر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ
نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر
7/1940
خواهد شد /1370 .م الف
شورای حل اختالف شهر کنارتخته
آگهی حصر وراثت
آقای زالل مهبودی فرزند سپهدار به شرح درخواستی که به کالسه 4/9796
این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصاروراثت نموده و
اعالم داشته که مرحوم سپهدارمهبودی فرزند مرحوم بهرام به شماره ملی
 ۱۳۱۸ - ۲۳۷۱۱۲4540كازرون در تاریخ  97/6/4در اقامتگاه دائمی خود
شهرستان کازرون فوت نموده و وارث حين الفوت وی عبارتنداز -١ :اصلی
مهبودی به شماره ملی  ۱۳۳۶ -۲۳۷۱۱۲۳۹۰۰كازرون زوجه متوفی  -۲زالل
مهبودی به شماره ملی  ۱۳6۰ - ۲۳۷۲۱۷56۲۹کازرون پسرمتوفي  -۳سردیار
مهبودی به شماره ملی  1357 – ۲۳۷۱۱4۸۳۳4کازرون پسر متوفی  -4صالح
مهبودی به شماره ملی  ۱۳6۷-۲۳۷۲۶۸۳5۹4کازرون پسرمتوفي  -5شمران
مهبودی به شماره ملی  ۱۳55 -۲۳۷۱14۸۳۲6کازرون دخترمتوفی -6
رضوان مهبودی به شماره ملی  ۱۳64 - ۲۳۷۲6۷۸64۷کازرون دخترمتوفي
 -۷رودابه مهبودی به شماره ملی  ۱۳۷۰ - ۲۳۶۰۲۳۲۳۸۱کازرون
دخترمتوفی  -۸ريحانه مهبودی به شماره ملی ۱۳6۲ - ۲۳۷۲۱۹۳۰۸۲
کازرون دخترمتوفی  -۹مصران مهبودی به شماره ملی - ۲۳۷۱۱4۲۳۲۸
 ۱۳۵۲کازرون دخترمتوفي والغير
اینک شورا پس از انجام تشریفات درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می
نماید تا هرکس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد
از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم دارد واال
/1373م الف
7/1943
گواهی صادر خواهد شد.
زمانی بخش – رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311034005968مورخه  1397/08/24هيأت
اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز ناحيه دو تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضي آقای امین یوسفی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه
 1392صادره از شیراز به شماره ملی  2298727082در ششدانگ يک باب
خانه به مساحت  44مترمربع قسمتی از پالک  2083اصلي واقع در بخش 4
شيراز خريداري از مالک رسمي مع الواسطه علی دهقانی محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت
/21390م الف 29726/18264
صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :چهارشنبه 1397/12/8
تاريخ انتشار نوبت دوم :پنجشنبه 1397/12/23
جهانبخش اسفندیاری نیا – رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

سبقتگرفته بود .وقتی فرزندان در
مقابل اراده او سر خم میکردند.
او زودتر از فرزندانش به جبهه
پیوسته بود و حضور آنان نیز مانع
رفتنش به جبهه و یا ماندن در پشت
جبهه نشد.
هر بار به طریقی به جمع رزمندگان
میپیوست؛ و گاهی پدر و پسر در
یک منطقه.
شاید از رزمندگانی بود که کمترین
خواب را داشت و حتی بهجای
دوستان دیگرش نگهبانی میداد.
نماز شبش جانسوز با گریههای
شبانه بود.
در اخالص و تقوایش کسی شک
نداشت .وقتی به نماز میایستاد.
او بهواقع باخدایش حرف میزد و
هنوز نالههای شبانهاش از درگاه
خدا تغییری نکرده است.
رحیم به جبهه پیوست تا کمی از
بار سنگین پدر کاسته شود؛ اما او
مصممتر.
رحیم فرزندش از ناحیه پا جانباز شد
شاید دوران درمان پدر را در کنار
خود داشته باشد؛ اما اینچنین نشد.
جانبازی رحیم باعث دوری او از
جبهه نشد.
جالل به لبنان رفت و او به جبهه
جنوب تا در این رزم عاشقانه کدام
گوی سبقت شهادت را ببرند.
در کربالی  ۸فرزندش جالل
معاونت گردان ثاراهلل لشکر ۳۳
المهدی استان فارس به شهادت
میرسد و باز عمو برات استوارتر
در دفاع میماند.
و حال سالیان درازی است که دفاع

مقدس تمام شده است؛ ولی او در
گوشهای از خانه خویش زندگی
میکند و کسی از او سراغی
نمیگیرد.
او اسطوره و حبیب جبهههایمان
بود .وقتی خسته بودیم لحظهای با
او بودن ،روحیهمان عوض میشد.
وقتی از شهادت دوستان غمگین
بودیم او بود که سنگ صبورمان
بود و به ما امید میداد.
وقتی در کوره مبارزه کم میآوردیم
او با کالمش نیرویمان میداد.
بیاییم تا عمو برات از دستمان نرفته
برایش مراسم تجلیل بگیریم.
ما و جبهه و ایران و کازرون به
عمو برات مدیونیم.
او حق دارد بنام خودش (ایثارگر و
جانباز) و یا پدر شهید بودن (سردار
شهید جالل نوبهار) و یا پدر جانباز
بودن (دکتر رحیم نوبهار استاد
حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران)
از او قدردانی شود.
حسین پیروان

آگهی حصر وراثت
آقای شعبان پیراسته دارای شناسنامه شماره  1366به شرح دادخواست به
کالسه یک سیار از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان محمد پیراسته به شماره شناسنامه 5470017117
در تاریخ  1397/12/11در اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :شعبان پیراسته فرزند حسینقلی
به شماره شناسنامه  1366پدر متوفی  -2نرگس ژوهن فرزند حسین به شماره
شناسنامه  33مادر متوفی  -3معصومه درویشی فرزند حیدر به شماره شناسنامه
 3530041076همسر متوفی  -4زهرا پیراسته فرزند محمد به شماره شناسنامه
 5470140903دختر متوفی  -5فاطمه پیراسته فرزند محمد به شماره شناسنامه
 5470140911دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ
نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر
7/1939
خواهد شد /1368 .م الف
شورای حل اختالف شهر کنارتخته
آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام شورای حل اختالف دادگستری کازرون به موجب محتویات
پرونده کالسه  96/382اجرایی شورا له بهادر نسیمی فرزند منصور عليه محمد
قاسمی فرزند محمود و با تجویز از مواد مندرج در قانون مندرج اجرای احکام
حقوقی مصوب سال  ۱۳۵۶و بنا بر تقاضای محکوم له اموال توقیفی یک باب
منزل مسکونی تحت پالک  ۳۸۶فرعی از  ۶۴۴اصلی ق  ۲بخش  7فارس به
مالکیت محمود قاسمی فرزند علی حسین به آدرس روستای سیف آباد به که از
طریق کارشناس ارزیابی و به مبلغ  386/000/000ریال قیمت گذاری گردیده
است را از طریق مزایده به فروش می رساند .لذا بدینوسیله به اطالع عموم
میرساند کسانی که مایل به خرید باشند در روز سه شنبه مورخ 1398/1/20
ساعت ده صبح در این اجراء حاضر و قیمتهای پیشنهادی خود را ارائه نمایند.
مزایده از قیمت پایه فوق شروع و اشخاصی که باالترین قیمت پیشنهادی را
ارائه نمایند برنده مزایده خواهند بود و موظف به پرداخت قیمت پیشنهادی در
جلسه مزایده خواهند بود .مزایده با حضور نماینده دادستان برگزار خواهد شد
محکوم له نیز می تواند مانند سایرین درخرید شرکت نماید .حضور متقاضان
در این جلسه آزاد میباشد و می توانند جهت اطالع بیشتر از وضعیت ملک
مذکور تا پنج روز قبل از تاریخ فوق به این اجراء مراجعه نمایند .این آگهی
به استناد ماده  ۱۱۸قانون اجرای احکام حقوقی برای نوبت اول در یکی از
روزنامه های محلی درج ومنتشر میگردد/1372 .م الف 7/1941
روستا -قاضی اجرای احکام حقوقی شورای
حل اختالف دادگستری کازرون
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  1397/10/22 - 139760324009004335هيأت موضوع
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر
در واحد ثبتي بوشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای محمدرضا
کشتکار فرزند عبدالرحیم به شماره شناسنامه  392صادره از گناوه به شماره ملی
 3539737952در ششدانگ يک باب خانه به مساحت  122/7مترمربع پالک
 708فرعي از  3406اصلي مفروز و مجزی شده از پالک اصلی 3406/43
اصلی واقع در بخش دو بوشهر خریداری از مریم رستمیان مالک رسمی محرز
گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه
از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد /1930 .م الف 29771
تاريخ انتشار نوبت اول 1397/12/08 :تاريخ انتشار نوبت دوم1397/12/23 :
سهراب خواجه – رييس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر

