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داستان

بهترین هدیه

ناهید منصورنژاد
صدف گفــت :گل عزیــزم چقــدر زیبا شــدهای .بعد گل
داوودی را چیــد .با عجله کنــار رودخانه رفت و روی تخته
سنگی نشست .پاهایش را در آب فرو برد و به زمزمه رود
گوش داد .چه آرام و زیبا بود .نســیم از کنار گذشــت .در
ســکوت ،روســری آبی  رنگ صدف تاب خورد .نســیم به
دوردستها خیره شد تا جایی که رود ادامه داشت اما به جز
عبور چند خرگوش و گلهای ریز سپید و درختان سبز بلند
بــا میوههای قهوهای و در بــاالی آن پرندگان و ابرهای در
حال حرکت چیزی ندید .منتظر پیرمرد گلفروشی بود که
هــر روز در ایــن هنگام بــرای خریــدن گل داوودی زرد
رنگــش که تازه شــکفته بود به آنجا میآمــد ولی آن روز
نیامد .خورشید داشت غروب میکرد .صدف غمی در دلش
حس کــرد او با رودخانه خداحافظی کــرد و به خانه رفت.
گل را در آب گذاشت .شش روز گذشت هر روز کنار رود
مینشست و به آب پاک و زالل درون آن نگاه میکرد.
ســنگهای ســفید و ســیاه در کف رودخانه نمایــان بود.
خورشید زیبا با موهای طالیی تن ماهیها را نوازش میکرد.
روز ششــم صدف با خودش گفت شاید گلفروش مهربان
مرا فراموش کرده اســت .فردا به دیدنــش خواهم رفت.
روز هفتــم صــدف آخرین گل را چید و بــا عجله به طرف
جنگل رفت .در لحظهای که ســپیده دمید و نسیم شروع به
وزیدن کرد صدف کنار پیرمرد بیمار نشســته بود .وقتی او
دسته گلش را به پیرمرد هدیه کرد چهره مرد بیمار از دیدن
صدف و محبتش پر از نشاط شــد و لبخندی بیماریاش را
محو کرد .صدف با خود گفــت این لبخند بهترین هدیهای
است که تا حاال گرفتهام.

کالس آدمشناسی

صبا
بعضی آدمها بیدست و پا
هســتند نــه اینکــه واقعاً
دســت و پا نداشته باشند
نــه اتفاقاً دارند امــا انگار
نــه انــگار ،یعنــی از پس
خیلــی کارهــا بــه خوبی
برنمیآیند .بعضی آدمها
هم بیکله هستند و به قول
بعضیها بدون مغز هستند
و بدون فکر کارهایشان را
انجــام میدهنــد و بدون
فکر کردن حرف میزنند
و حتی به قول خودشــان
کالس میگذارنــد .مثــاً روزهای ابری و بارانــی عینک آفتابی
میزنند و به جای چتر روی سرشــان کتــاب و مجله میگیرند.
حرفهایشــان کامالً بیسر و ته است .گاهی هم آن قدر کلمات
را تکرار میکنند که آدم حوصلهاش ســر میرود .بیشتر اوقات
حرفهــای گنده گنده میزنند و خودشــان را آدمهای بزرگی
حســاب میکنند .راســتی چند جمله یــادگاری از این آدمهای
بیکله را برایتان میگویم.
آن که ساعت را از دیگران میپرسد خودش ساعت ندارد	 .
«این چون اون»
			
هر کسی که ساعت ندارد حتماً ساعت را از دیگران میپرسد	 .
«اون چون این»
		
شاید اصال کسی ساعت نداشته باشد و اصالً ساعت را از دیگران
«چون این اون»
نپرسد		 .

خدا و تنهایی!

فریبا کلهر
گاهی مــن احســاس تنهایی میکنــم و حوصلهام
ســر میرود آن وقت پیش دوستم میروم و به او
میگویم بیا بازی کنیم.
گاهی گربه من احســاس تنهایی میکند ،آن وقت
پیش گربه همسایه میرود و با او بازی میکند.
گاهی مادربزرگ احساس تنهایی میکند ،آن وقت
به خانه ما میآید تا با من و پدر و مادر حرف بزند.
وقتی ما احســاس تنهایی میکنیم کسی هست که
با او حرف بزنیم یا با او بازی کنیم ،کســی که هم
جنس خود ما است اما در دنیا فقط یک خدا وجود
دارد .خداوند هیچ وقت احساس تنهایی نمیکند.

ماهی گوپی

صبا
نوعــی ماهــی به نام گوپــی وجود دارد کــه در آب
شــیرین زندگــی میکنــد .ایــن ماهــی تخمگذار
نیســت بلکه زندهزا اســت یعنی تخمها را در داخل
شــکم خود نگهداری میکنــد .تخمها پس از مدتی
به ماهی خیلــی ریز تبدیل میشــوند .ماهی مادر از
آنها در شــکم خود نگهداری میکند و پس از اینکه
به طور کافی رشد کردند آنها را از شکم خود خارج
میکند .این ماهی گاهی بچههای خود را میخورد و
افراد زیادی به خاطر زیبایی این نوع ماهی آن را در
آکواریوم نگهداری میکنند.
منبع :اینترنت

«بانکها»
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دفتر نقاشی

محمد عمرانی
دوست دارم دفتر نقاشیام را
چون که در آن خانه دارم
کوه و جنگل دشت و دریا
پوپک و پروانه دارم
دوست دارم من مداد آبیام را
چون که با آن میکشم یک آسمان
میکشم دریای آبی رنگ و زیبا
قایق چوبی و کوچک توی آن
بعد هم با مداد قرمزم
میکشم یک بادبان بر روی آن
دوست دارم دفتر نقاشیام را
برگهای دفتر نقاشی من
رنگ رنگ است
زرد و آبی ،سبز و قرمز
صورتی رنگ و قشنگ است

دانستنی ها

بانک کاغذ
همه ما هر روز مقداری کاغذ باطله را دور میریزیم .در بســیاری از کشــورها محل خاصی برای جمعآوری کاغذ
وجود دارد .به این محلها بانک کاغذ گفته میشود .مردم هر روز مقدار زیادی از این کاغذها را به بانکها تحویل
میدهند ،کاغذها به آســیاب برده میشــود ،در آسیاب کاغذها خرد و با آب و مواد شیمیایی مخلوط میشود تا از
آن دوباره خمیر کاغذ درســت شود .از این خمیر برای ساخت پاکت ،مقوا ،جعبه و حتی دستمال کاغذی استفاده
میشود.
«بانک شیشه»
شیشهها به عنوان زباله سهم بزرگی دارند .در اکثر کشورهای بزرگ در محلهای خاص بانک شیشه وجود دارد.
در این محلها شیشــهها به سه رنگ قهوهای ،سبز و سفید تقسیم میشوند .شیشههای زیادی توسط مردم به این
محلها و از آنجا به کارخانهها برده میشود .در کارخانه شیشه را حرارت میدهند و ذوب میکنند .به این ترتیب
شیشه به ماده اولیه تبدیل میشود .مهمترین نکته در ساخت شیشه به این روش مصرف کمتر انرژی است.

فاطمه معینی
 7ساله

ثبتی و دادگستری
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  139360311001030403مــورخ  93/10/25هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی جهانشیر نسیمی فرزند محمدحسن
به شماره شناسنامه  261صادره از کازرون در ششدانگ یکباب کارگاه
به مســاحت  196/24مترمربع پالک  1228فرعــی از  2144اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  2144اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از
مالک رســمی جهانگیر جوکار محرز گردیده است .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 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 اول94/7/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/3 :
/16828م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139460311010002358مــورخ  94/6/29هیأت
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان داراب تصرفات
مالکانــه و بالمعارض متقاضــی آقای محمد فخرائــی فرزند میرزا
به شماره شناســنامه  374به شــماره ملی  1819311635صادره از
آبادان در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  274/40مترمربع پالک
 43فرعــی از  288اصلی مفروز و مجزا شــده از پالک  288/2اصلی
واقع در قطعه یک بخش  12فارس داراب خریداری شــده باواسطه
از جمشید بهارلو احدی از ورثه غالمحسین بهارلو مالک رسمی 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 ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت
داراب 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 اول94/7/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/3 :
 /407م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک داراب
احمد انتظار

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311010002382مورخ  94/6/30هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی شهرســتان داراب تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی آقای جعفرقلی فوالدی فرزند حســنقلی به شماره شناسنامه
 276به شماره ملی  2490226274صادره از داراب در ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  289/50مترمربع پالک  201فرعی از  2139اصلی مفروز
و مجزا شده از پالک  2139اصلی واقع در قطعه  2بخش  12فارس داراب
خریداری شــده باواسطه از میرزا حسین حســینی مالک رسمی محرز
گردید حقوق ارتفاقی ندارد .لذا بــه 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 اداره ثبت داراب
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 اول94/7/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/3 :
 /416م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک داراب
احمد انتظار

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  139460311001017589مورخ  94/6/29هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی بهروز ورزن فرزند اســد به
شماره شناســنامه  950صادره از المرد در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  199/01مترمربع پالک  5461فرعی از  2143اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  1فرعی از  2143اصلی واقع در بخش  4شــیراز
حصه مشاعی متقاضی 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 اول94/8/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/18 :
/16886م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311010002357مورخ  94/6/29هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرســتان داراب تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم لطفینژاد فرزند غالمرضا به شماره
شناســنامه  125به شــماره ملی  2491129558صــادره از داراب در
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  268/40مترمربع پالک  42فرعی از
 288اصلی مفروز و مجزا شــده از پالک  288/2اصلی واقع در قطعه
یک بخش  12فارس داراب خریداری شــده باواسطه از جمشید بهارلو
احدی از ورثه غالمحســین بهارلو مالک رســمی محرز گردید حقوق
ارتفاقی ندارد .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 اداره ثبت داراب 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 عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/3 :
 /408م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک داراب
احمد انتظار

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311010002360مورخ  94/6/29هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی شهرســتان داراب تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضی آقای عبدالحسین بهبودی فرزند غالمعلی به شماره
شناســنامه  118به شــماره ملی  6549753341صادره از حاجیآباد در
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  332مترمربع پالک  200فرعی از 2139
اصلی مفروز و مجزا شــده از پالک  2139اصلی واقع در قطعه  2بخش
 12فارس داراب خریداری شده باواســطه از اکبر جمالی مالک رسمی
محرز گردید حقوق ارتفاقی ندارد .لذا بــه 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 اداره ثبت
داراب تسلیم و پس از اخذ رســید 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 اول94/7/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/3 :
 /409م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک داراب
احمد انتظار

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  139460311001018380مــورخ  94/7/9هیأت دوم
موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مرتضی اشــرفنژاد پرشکفتی
فرزند درویشقلی به شــماره شناســنامه  628صادره از شیراز در
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  145/80مترمربع پالک  11299فرعی
از  2139اصلی مفروز و مجزی شــده از پــاک  4فرعی از  2139اصلی
واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی جمال امامی 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 رســید ،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 اول94/8/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/18 :
/16881م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311010002366مورخ  94/6/29هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی شهرســتان داراب تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی آقای اصغر پرورش فرزند رضا به شــماره شناسنامه  7914به
شــماره ملی  2490079093صادره از داراب در اعیانی ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  260/20مترمربع پالک  12فرعی از  1699اصلی مفروز و
مجزا شده از پالک  1699و  1698اصلی واقع در قطعه  2بخش  12فارس
به موجب اجارهنامه شــماره  288مــورخ  94/2/29اداره اوقاف و امور
خیریه شهرستان داراب و موافقتنامه شماره  1230مورخ  94/6/14اداره
مذکور محرز گردید حقوق ارتفاقی نــدارد .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 انتشــار 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 مذکــور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/3 :
 /414م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک داراب
احمد انتظار

