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تلخترین شیرینی

قصه

صبا
وقتی پدرم مرد مغازه چراغانی بود ،همه خواهر
برادرهایم خوشحال بودند و به قول معروف با
دمشان گردو میشکستند .راستی توی مغازه
گردو هم بود .من و خواهر برادرهایم تندتند
شــیرینی گردویی میخوردیم و برای بقیه هم
میبردیم .وقتــی پدرم را کنار جــوی خیابان
انداختند تازه یادمان آمد باید تندتر شــیرینی
بخوریم چون فرصتی نداریم .از آن روز پدرم
روزی چنــد بــار مرد یــا به قول شــما آدمها
خــودش را بــه موشمردگی مــیزد آن هم
جلو چشــم صاحب شــیرینی فروشــی بعد او
دم پــدرم را میگرفت که تا مشــتری نیامده
پدر را بیرون مغــازه بیندازد آن وقت ما توی
این فرصت شــیرینی میخوردیم باالخره باید
شــکممان را ســیر میکردیم .یک روز پدرم
واقعاً مرد و دیگر زنده نشد ،من سهم شیرینی
او را خــوردم .آن تلخترین شــیرینی بود که
تا به حال خورده بودم.

 27ذیالحجه 1436

Oct 11، 2015

سال بیستم شماره 5591

«شغل جدید در ارتباط با رشتههای کاردانش در مدارس»
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جوجه گنجشک

ندافیان

جوجه یک گنجشک
روی درخت آنجاست
روی درختی که
همسایه گلهاست
آواز او نمنم
آهنگ میبارد
شعرش که جیکجیک است
هر روز میخواند
گلها چه ناز و شاد
همبازی اویند
هر چند مثل او
جیکجیک نمیدانند
گاهی برایش یاس
یک قصه میخواند
بهبه ز باران هم
لبخند میبارد

الکپشت من

من که نفهمیدم چی شد!
حداقل آدرس مغازه رو بدین
تا موش ها رو پیدا کنم

نازنین فردوسی
 5ساله

نیایش ادریسی
من یک الکپشــت دارم .الکپشــت عادت کرده به مامانم و
خودم .الکپشــت من گوشــتخوار است .بیشــتر علفخوار
اســت .وقتی دمپاییام را میپوشــم ،میدود دنبالم .الکپشتم
کوچولو اســت .من خیلی خیلی دوســتش دارم .الکپشت من
میدود! خیار که برایش میگذارم تا آخرش را میخورد .وقتی
خیار درسته باشد ،میترسد چون که وقتی گاز میزند نمیتواند
بخورد .وقتی خیاری بزرگ باشد و تکان میخورد ،فکر میکند
یک حیوانی است و فرار میکند.
موش عسلخوار
زنبورها تنها حیواناتی نیســتند که از شــیره و شهد گلها
تغذیه میکنند .موشهای عســلخوار کــه نوعی موش
کوچک هســتند در غرب اســترالیا زندگــی میکنند و
بــه کمک پــوزه باریک و لبهای نازک خــود که آن را
به صورت لوله درمیآورند شهد گلها را میمکند.
***
حیوانی که تخم خود را روی پاهایش نگه میدارد!
در قطب ،هوا به قدری ســرد است که پنگوئنها جرأت
نمیکننــد تخم خــود را روی زمین بگذارنــد آنها برای

دانستنی ها

اینکه تخم یخ نزند آن را روی پاهای خود نگه میدارند
و یا حمل میکنند تا با گرمای بدنشــان تخم را از ســرما
حفظ کنند.
***
جهتیابی از طریق تنه خزه بسته گیاهان در جنگلها
در جنگلها عموماً قســمت خزه بســته گیاهان به سمت
شمال و قسمت خشک آن به ســمت جنوب است .زیرا
خورشــید در قســمت جنــوب گیاه ،مدت بیشــتر و در
قسمت شمال گیاه ،مدت کمتری تابیده است.
منبع اینترنت

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  139460311015001547مورخ  94/7/11هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی سید مرتضی حسینی فرزند سید علیاکبر به شماره
شناســنامه  219صادره از ارسنجان در ششــدانگ یکباب ساختمان به
مساحت  358/75مترمربع پالک  5473فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  1364فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارســنجان خریداری معالواســطه از محمدمهدی اسکندری
احدی از ورثه عزیز اسکندری مالک 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 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 اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2416م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

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  139460311015001544مورخ  94/7/11هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضــی کریم رحیمی فرزند حاجی به شــماره
شناســنامه  415صادره از ارسنجان در ششــدانگ یکباب ساختمان
به مســاحت  284/80مترمربع پالک  5470فرعی از  10اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  654فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش 5
فارس شهرستان ارسنجان خریداری از علیاکبر رحیمی مالک رسمی
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود 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 این اداره تسلیم
و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2414م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

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  139460311015001535مورخ  94/7/9هیأت موضوع
قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارســنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی فریبرز حسنشــاهی فرزند میرزا به شماره
شناسنامه  4599صادره از ارســنجان در ششدانگ یکباب ساختمان به
مساحت  420/90مترمربع پالک  5469فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  1078فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارسنجان خریداری از معصومه ابراهیمی مالک رسمی (مورد
ثبت صفحه  544دفتر  2امالک ذیل شــماره ثبت  )235محرز گردیده
اســت .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 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 اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2412م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

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  139460311015001529مورخ  94/7/9هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی علی نعمتی فرزند اکبر به شــماره شناســنامه 169
صادره از ارســنجان در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به
مســاحت  300/40مترمربع پالک  5468فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  1267فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارسنجان سند رســمی مشاعی شماره  20969مورخ 77/4/3
دفتر  28ارسنجان در ازاء حصه مشاعی انتقالی و موروثی از مرحوم آسیه
نعمتی مالک رســمی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبــت به فاصله  15روز آگهی میشــود 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 اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2410م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

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  139460311015001554مورخ  94/7/11هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی فاطمه زارعی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه
 6713صادره از ارســنجان در ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 305/95مترمربع پالک  5475فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  1111فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرستان
ارسنجان اســناد رسمی مشاعی شماره  12877مورخ  89/9/13و 14951
مورخ  90/6/24دفتر  174ارسنجان در ازاء حصه مشاعی انتقالی از طرف
مراد روســتایی و معصومه زارعی مالکین رسمی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب 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 ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2424م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

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  139460311015001490مورخ  94/7/7هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی مرتضی نعمتی فرزند حســین به شــماره
شناســنامه  70صادره از ارســنجان در ششــدانگ یکباب ساختمان
به مســاحت  372/01مترمربع پالک  5462فرعــی از  10اصلی مفروز
و مجزی شــده از پــاک  1250فرعی از  10اصلــی واقع در قطعه یک
بخش  5فارس شهرستان ارســنجان خریداری معالواسطه از حاج بابا
رحیمی مالک رســمی 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 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 اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2422م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

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  139460311015001539مورخ  94/7/11هیأت موضوع
قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارســنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی حسین رحیمی فرزند محمدمهدی به شماره
شناسنامه  4853صادره از ارســنجان در ششدانگ قسمتی از یکباب
ساختمان به مســاحت  228/80مترمربع پالک  5471فرعی از  10اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  1061فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک
بخش  5فارس شهرستان ارســنجان خریداری معالواسطه از عصمت
کریمی مالک رسمی (طبق ســند شماره  28376مورخ  81/10/8دفتر
 28ارســنجان) 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 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 اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2420م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

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  139460311015001542مورخ  94/7/11هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارســنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی حسین رحیمی فرزند محمدمهدی به شماره
شناســنامه  4853صادره از ارسنجان در ششــدانگ قسمتی از یکباب
ساختمان به مساحت  13/10مترمربع پالک  5472فرعی از  10اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  1066فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش
 5فارس شهرستان ارســنجان خریداری از فریبا ابراهیمی مالک رسمی
(طبق ســند شــماره  6184مورخ  87/5/12دفتر  174ارسنجان) محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص 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 اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2418م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

