داستان
شنبه  11مهر 1394

داستان شماره یک
سیمین موالیی
«تندیس»
زیر کتری را که روشن کردم؛ به سمت اتاقش رفتم
تا برای رفتن به نانوایی اجازه بگیرم .گفته بود برای
کمک خرج زندگی شبها هم مجسمه میتراشد .اما
دست بر گردن تندیس عریان خواب رفته بود .حلقهام
را درآوردم .کنار جعبهی ابزارش گذاشتم .زیر کتری را
خاموش کردم.
داستان شماره دو
شکوه موسوی
«حضور»
یک فنجان چای ریختم .فراموش کرده بودم که او
هم در کنارم است .چای را تلخ خوردم و باز فراموش
کردم که او برایم قند خریده است .فنجان خالی را توی
سینک ظرفشویی گذاشتم .چون میدانستم که مادرم
در آن خانه حضور دارد.
داستان شماره سه
بانو زنگنه
«زن»
نیمه شب صدای خش و خشی به گوش میخورد.
پلکهایش سنگین بود .میگوید :بابای کرامت بیداری؟
 ها توی کشو چی میخوای؟ جانماز. صبح شده؟ نه میخواهم نماز شب بخونم. یک دفعه مرد خرناسهای میکشد .شانههای مردتکان میخورد .زن از جا میپرد و میگوید :الهی خو
بخو بری لعنتی.
داستان شماره چهار
اشرف داوری
«مطالعه»
کتاب را از روی میزی که در پیادهرو بود برداشت و
ورق زد .کلمات روی هم لغزیدند و همراه باد پاییزی
در فضا پخش شدند .زن سعی کرد تا آنجا که میتواند
کلمات را از روی اندام خیابان جمع کند .او میتوانست
صفحات خالی را با نقاشی پر کند.
داستان شماره پنج
شهین دهبزرگی
«رزهای یخ کرده»
کتابچهای از کشوی میز بیرون میکشد .خاکهای

روی جلد میریزد روی شلوار سیاهش .گلبرگهای
الی کتاب آن روز را به یادش میآورد .صدای زمخت
مرد در گوشش میپیچد« :من همسرش هستم.
چکارش داری؟!»
مشتی به صورتش خورده و با دسته گل جلوی در
مچاله شده بود.
داستان شماره شش
خادمی
«راهنما»
سالم عزیزم فقط میخواستم بگم از اینکه هنوز
هم با این موضوعهای پیش پا افتاده آرامشت را
از دست میدهی متأسفم .بیشتر روی خودت و افکار و
معنویاتت کار کن .پس رفت کردی ،ببخشید که اینطور
صحبت کردم.
داستان شماره هفت
زهرا برازنده
«زندان»
بیو بیو بیو
صدای آژیر شنیده میشد .هیچ کس توجهی
نمیکرد و همچنان او را میبردند .احمد اشتباه کرده
من که اشتباه نکردم ،احمد رو باید ببرید .چرا هیچکی
به صدای من گوش نمیده .آخه چرا منو میخواهید
ببرید زندان.
زندان کجا بود ،داریم میبریمت پارکینگ
پارکینگ ،زندان ما ماشینهاست .فهمیدی
داستان شماره هشت
رقیه حافظی
«آدم»
بعضی وقتا آدم دلش میخواد پا بزنه زیر لگن
آرزوهاش تا مثل کف صابون پرت بشه روی زمین و
بره تو راه آب دستشویی و ازت چه بمونه؟
فقط یه دلشوره ساده و مسخره که وقتی تلنبار
میشه رو قلبت الفاتحه معالصلوات بلند میشه مثل
حمید آقای خودمون.
داستان شماره نه
سعیده معصومی
«چشمهای قهوهای»
چشمهایش خیس شده بود .سایه کدری از او روی
دیوار اتاق نقش بسته بود .سایهاش به من میخندید.
یک خنده خشک و زننده ،و مدام میگفت :آخه من
مردم خواهر کوچولو صورتش به کلی از جلو چشمانم
محو شد اما سایهاش هنوز به من میخندید.
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کانون داستان انجمن دوستداران حافظ

داستانهای  50کلمهای

داستان شماره ده
سمیه اسفندیاری
«یاد»
روزی سه بار میگوید« :دوستت دارم» گاهی هم
صدایم میزند ،مینا و دو تا بوس برایم میفرستد .بلند
و کشدار .درست مثل منوچهر .با امروز دو روز است،
که در قفس را باز گذاشتهام اما فقط آن تو باال و پایین
میپرد .کاش میرفت و یاد منوچ را میبرد.
داستان شماره یازده
عطااهلل افضل
«باران»
خانهی کوچک ما ،آسمان بیستارهای دارد .عروس
ناز ،دیگر لطیف نیست .شبها تا رسیدن به خوابی
آشفته ،سفرهی دل میگشاییم .مثل هر شب به بغض
کوچهی بنبست میرسیم .از پشت دیوار زندگی،
صدای سکوتی هزار ساله را میشنوی؟ باران سازش را
با گریهی ما کوک میکند.

داستان شماره دوازده
حبیب فرازیان شیرازی
«من»
در هوایی سرد و نیمه تاریک میدوم .انگار از چیزی
فرار میکنم .انتهای کوچهای با دیوارهای بلند ناگهان
خانه قدیمی خودمان را میبینم .به آن پناه میبرم.
کسی شکل خودم در گوشه اطاقی نشسته .میگویم:
سالم.
 سالم .گفتم که نمیتونی از خودت فرار کنی.خوش آمدی.
داستان شماره سیزده
منوچهر فلک دین
«درخواست نامه»
 سالم خانم ،بفرمایید .درخواست طالق ،مهریه،نفقه و ....
زن دست بچهاش را کشید و گوشه چادرش را
به دندان گرفت و گفت :درخواست طالق ،شوهرم

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 اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139460311027000551مــورخ  94/4/23هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سروستان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضــی محمدصادق صادقیان فرزند محمدرضا به
شماره شناسنامه  712صادره از سروستان در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  204/84مترمربع پالک  978فرعی از  40اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  40اصلی واقع در قطعه یک بخش  9فارس حوزه ثبت ملک
سروستان خریداری شده با قولنامه عادی از مالکین رسمی وراث مرحوم
ســید میرمحمد جهاد محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم
مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود و 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
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/26 :
 /71م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سروستان
احمدرضا جعفرپور فسایی

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  139460311027000565مــورخ  94/5/4هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سروستان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی فردین سلطانی سروستانی فرزند بهروز
به شماره شناسنامه  35صادره از سروســتان در ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  215/58مترمربع پالک  991فرعی از  40اصلی مفروز
و مجزی شده از پالک  40اصلی واقع در قطعه یک بخش  9فارس حوزه
ثبت ملک سروستان خریداری شده با قولنامه عادی (معالواسطه) از
مالک رســمی مصباح جهاد محرز گردیده است لذا به منظور اطالع
عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود و 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 تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/26 :
 /74م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سروستان
احمدرضا جعفرپور فسایی

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  139460311005000919هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک نیریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
مسعود زردشت فرزند محمد به شماره شناسنامه  176صادره از نیریز
در یکباب خانه به مســاحت  206/55مترمربع پالک  18فرعی از 2344
اصلی مفروز و اصلی  2344واقع در نیریــز بخش  22فارس خریداری
از مالک رســمی رضا کامرانی 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 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 مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/26 :
/14983م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

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  1394603110005000842هیــأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبــت ملک نیریز تصرفــات مالکانه
بالمعارض متقاضــی نرجس خاتون صمدی فرزند خلیل به شــماره
شناســنامه  14048در یکباب خانه به مساحت  73/20مترمربع پالک
 2884فرعی از  3331اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  771فرعی
از  3331اصلــی واقع در نیریز بخش  22فــارس خریداری از مالک
رسمی محمدمهدی متقیپیشــه محرز گردیده است .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
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 تسلیم 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 اول94/7/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/26 :
/15047م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

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 شماره  139460311005001386هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریــز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
نگهدار زارع فرزند مهدی به شماره شناســنامه  4صادره از نیریز در
یکباب خانه به مساحت  223/8مترمربع پالک  80فرعی از  3553اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  3553اصلی واقــع در نیریز بخش 22
فارس خریداری از مالک رسمی محمدابراهیم عابدتاش 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 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 صــورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/26 :
/14984م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

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 شماره  139460311005000944هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی رضا شــکوفه فرزند محمد به شماره شناسنامه  1صادره از
نیریز در یکباب خانه به مســاحت  278/47مترمربع پالک  3فرعی
از  1008اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1008اصلی واقع در نیریز
بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی سید جعفر طباطبایی محرز
گردیده است .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 داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهــی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم 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 عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/26 :
/15048م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

معتاده ،تق تق ،اینجانب ،معصومه صادقی...
تق تق از همسرم...
ببخشید ،شوهرم اومد ،زن گفت و با چشمان خیس
ترک موتور شد و رفت.
داستان شماره چهارده
مرتضی مهرآیین
«مساوات»
یکی برای تو ،یکی برای من .یکی برای تو ،یکی
برای من .اینگونه زندگیام را با تو تقسیم میکنم.
داستان شماره پانزده
وحید جمشیدی
«اسکناس»
جلوی صف نانوایی رفت و دست در جیبش کرد و
گفت :من ..
همه داد زدند :آقا ته صف!
دوباره گفت :من ...
یکی گفت :واقع ًا که!
یکی دیگر گفت :همه کار دارن ...
اسکناس را باال برد و گفت :من نون نمیخوام! هزار
تومن پول پیدا کردم  ...گم نکردین؟
داستانهای  10کلمهای
داستان شماره شانزده
شکوه موسوی
«سقف»
زبانم زیاد شکایت نمیکرد ،سقف دهانم باالی
سرش بود.
داستان شماره هفده
شهین دهبزرگی
«انجماد»
سردی سرامیک از کف پا به قلب سوختهاش رسید.
داستان شماره هجده
سمیه اسفندیاری
«نبود»
همه درها را زدهام همه هستند غیر از یکی.
داستان شماره نوزده
اشرف داوری
«سکوت»
تصاویر خندیدند و گفتند تولدت مبارک پسر:
متشکرم شب بخیر.
داستان شماره بیست
هلیا ذوقی
«زندان»

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
شرکت گروه صنعتی هرم مهر (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت
 19037ثبت شرکتهای شیراز با تسلیم سه برگ استشهادیه که در
دفتر اســناد رسمی شماره  190شــیراز تنظیم گردیده است مدعی
است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به موازی  5دانگ مشاع
از اعیانی ششــدانگ پالک  1103/6565واقع در بخش  3شــیراز که
ذیل ثبت  100207صفحه  281دفتر  591به نام شــرکت گروه صنعتی
هرم مهر (با مسئولیت محدود) ثبت و سند مالکیت شماره 073641
الف  85صادر شده و به موجب ســند شماره  2061مورخ 89/12/14
دفترخانه  410شیراز نزد بانک مســکن در رهن و ذیل شماره 9222
مورخ  93/3/26بازداشت است به علت سهلانگاری مفقود گردیده
است و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده مراتب طبق ماده
 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود که هر کس نسبت به
ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد
خود میباشد تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم
نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید و یا در صورت اعتراض
اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/16797م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه سه شیراز
سیروس لطفی ابیوردی
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 شماره  139460311005000931هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی نادعلی کریمپور فرزند محمدکریم به شــماره شناسنامه 2
صادره از داراب در یکباب خانه به مســاحت  240/24مترمربع پالک
 79فرعی از  3553اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  3553اصلی
واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی زینالعابدین
عابدتاش محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته 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 ،دادخواســت 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 اول94/7/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/26 :
/15049م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139460311010002315مــورخ  94/6/25هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان داراب تصرفات مالکانه
و بالمعــارض متقاضی آقــای علی مکدر فرزند ابراهیم به شــماره
شناســنامه  358به شــماره ملی  2490658131صادره از داراب در
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا گردیده به مساحت
 118مترمربع پالک  136فرعی از  1581اصلی مفروز و مجزا شــده از
پالک  1581اصلی واقع در قطعه یک بخش  12فارس داراب خریداری
شده باواسطه از ســلیمان و غالمحسین خادمی و محمدعلی اشرف
مالکین رسمی محرز گردید حقوق ارتفاقی ندارد .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اداره ثبت داراب تســلیم 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 مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/26 :
 /396م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک داراب
احمد انتظار
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پشت میلههای چشمانش ،من نه! اویی بود! درگیر
انعکاس سایههام.
داستان شماره بیست و یک
رقیه حافظی
«مادر»
بیدار شدم ،چهار بچه و شوهری بیمادر داشتم.
داستان شماره بیست و دو
بانو زنگنه
«او»
توی قاب چادر ،خیره لبخند میزند .بغض من
میترکد.
داستان شماره بیست و سه
زهرا برازنده
«خانه»
در را باز کردم اما کسی آنجا منتظر نبود.
داستان شماره بیست و چهار
کبری صادقی
«اشک»
الماس چیدم وقتی اشک یتیمی را لمس کردم.
داستان شماره بیست و پنج
رضیه خادمالحسینی
«حقیقت»
تلخه؟ گفتم شیرینه!!!! واقعیتها هستند که تلخ یا
شیرینند.
داستان شماره بیست و شش
حبیب فرازیان شیرازی
«آگهی»
تعویض قلبم با دست و پای سالم برای فرزندم.
داستان شماره بیست و هفت
عطااهلل افضل
«دلقک»
برای کودکانههایت ،عروسکوار به ریسمان شعبده
میآویزم.
داستان شماره بیست و هشت
وحید جمشیدی
«نمیبینمش»
سایهام گفت کسی پشت سرت است ،ولی کسی
نبود...
داستان شماره بیست و نهم
مرتضی مهرآیین
مینویسم ،اشک و دهانم شور میشود .کاش تو
بنویسی عشق و دلت برای من شور بزند.

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  139460311005000920هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریــز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
مجید علیمردانی فرزند شــهباز به شماره شناســنامه  385صادره از
نیریز در یکباب خانه به مســاحت  92/85مترمربــع پالک  3فرعی از
 4264اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  4265/1و  4267اصلی واقع
در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رســمی مصطفی رزمآرا
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 رسید ،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 اول94/7/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/26 :
/16795م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی
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 شماره  139460311015001499مورخ  94/7/7هیأت موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
ولی نوذری فرزند شکراله به شماره شناسنامه  5877صادره از ارسنجان
در ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت  229/30مترمربع پالک 5459
فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1084مکرر فرعی از  10اصلی
واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرستان ارسنجان سند مالکیت مشاعی
در ازاء حصه مشاعی انتقالی از طرف حسام والیت مالک رسمی (مورد ثبت
صفحه  10دفتر  34امالک ذیل شماره ثبت  )3680محرز 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 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
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.
توضیحات :برابر صورتجلســه کارشناسی شــماره 139460311015000289
مورخ  1394/3/28پالک ملک مورد درخواست  10/1084مکرر میباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/26 :
 /2386م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
آگهی اصالحی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139460311010000358مــورخ  94/2/5و رأی اصالحی
 139460311010002192مــورخ  94/6/14هیأت موضــوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
داراب تصرفات مالکانه و بالمعــارض متقاضی آقای احمد زمامدار فرزند
محمد به شــماره شناسنامه  6711به شــماره ملی  2490067117صادره از
داراب در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  97مترمربع پالک  2فرعی
از  456اصلی مفروز و مجزا شــده از پــاک  456اصلی قطعه یک واقع در
بخش  12فــارس داراب خریداری از مالکین اولیــه انتقالی از وراث محمد
زمامدار و سهم موروثی خودش محرز گردید حقوق ارتفاقی ندارد .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 انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود
را به اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواســت 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 اول94/7/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/26 :
 /399م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک داراب
احمد انتظار

