جوان
دوشنبه  28اردیبهشت 1394

 آقا شما یک موجود زشت و بیریختهستید.
صدای زنی عین یک خرناس توی خوابم دوید.
چرتم پاره شد و بعد هر تکهاش به یک طرف
افتاد .روی تخت نیمخیز شدم ،هنوز تکهی
کوچکی از چرتم روی لباسم بود .با دست آن
را به گوشه پرت کردم قل خورد و به زیر کمد
رفت .مطمئن ًا حشرات موذی آن را میخورند و
یا از بیاکسیژنی هوا آنجا میمیرد ،از تصورش
نفسم گرفت .باید کسی به کمک او میآمد .انگار
خورشید فهمید چون آرامآرام از زیر لکه ابری که
توی آسمان لمیده بود بیرون آمد و سپس یکی از
نورهایش را روانه به پنجره من کرد ،نور کمرنگ
از درز پنجره نفوذ کرد و بعد پاورچینپاورچین به
خیال اینکه من خواب هستم به زیر کمد خزید.
چرتم بیچاره مرده بود .بوی تعفنش میآمد .نور
مأیوس برگشت و به روی لباسم پرید .از روی
لباسم باال آمد ،حاال روی سینهام قرار داشت.
قلقلکم آمد ولی بعد درد عجیبی روی سینهام
نشست .داشت به طور عجیبی از سینهام باال
میآمد و بعد فراخ شد .انگار نور فهمید چون
به دیوار روبرو پخش شد ،ناگهان یک موجود
سیاه از توی سینهام بال گرفت و روی دیوار

مردی شبیه شب

روبرویی جهید ،جایی که نور قسمتی از اتاق را
به تسخیر خودش درآورده بود .مثل مار به پشت
میز خزیدم ،انگار او هم داشت عین بید میلرزید.
از پشت میز بلند شدم آرام دسته در را فشردم،
در با صدای غژداری باز شد .به عقب چرخیدم.
مرد سیاه بلند شده بود و به حالت طلبکارانه مرا
میپایید ،یک قدم به عقب برداشتم و او هم
یک قدم به جلو.
 هی آقا من با شما هیچ شوخی ندارم لطفاًبرید اونور
سپس چارچوب در را گرفتم و با سرعت توی
راهرو دویدم و با تهدید به او گفتم:
 ببین آقا نمیدونم کی هستی هر کی هستیباش اگه فقط یک قدم به جلو برداری خودم رو
از پنجره به بیرون پرت میکنم .نگاهی به او
انداختم دستش را روی سینهام گذاشته بود و مرا
نگاه میکرد .یک قدم به عقب برداشتم .با پای
لنگش یک قدم به جلو برداشت .مطمئن ًا هنگام
پریدن به راهرو پایش به چارچوب گیر کرده بود.
با خودم گفتم :اگه فرار کنم نمیتواند مرا بگیرد
برای همین یک قدم به عقب برگشتم .او تصور
کرد میخواهم خودم را از پنجره پرت کنم برای
همین یک قدم به جلو خیز برداشت ،زرنگی

بهرهگیری از تعطیالت
به طور ناگهانی فشار کار کم میشود .این تمایل قابل درک وجود دارد
که هیچ کاری انجام نشود! تعطیالت ممکن است نقش مؤثری در مطالعات
شما داشته باشند ،اگر شما مسئولیت تعطیالت خود را به عهده بگیرید و
نگذارید تعطیالت تعیین کننده برنامه شما باشند .پیشنهادات ذیل راههایی
برای استفاده رضایتبخش و مثمرثمر ارائه میدهند.
 -1برای استراحت برنامهریزی کنید .اما عمل به آن را شروع نکنید!
در حقیقت شما میتوانید حتی قبل از شروع تعطیالت ،آنها را ثمربخش کنید.
ترمهای تحصیلی معمو ًال در آخر کار تق و لق هستند و شما قادر به انجام
کارهایی هستید .در حالی که همکالسان شما کمکاری میکنند.
 -2بعضی از کارهای مخصوص تعطیالت را در همان هفته اول یا حتی
قبل از شروع تعطیالت انجام دهید .با عقب انداختن انجام کار به هفته آخر،
تعطیالت خود را خراب نکنید .هر چه زودتر کارهای مخصوص تعطیالت را
انجام دهید مؤثرتر خواهد بود زیرا هنوز مطالبی را که فرا گرفتهاید به خاطر
دارید.
*آفتاب زیر ابر ،گِل یا گلدان پنهان کردن یا شدن
(پنهان کردن کار یا موضوعی که دیر یا زود برمال خواهد شد)
از نظر لمیزل ،دارد جانت تگل
پرتو خورشید را تو به گِل اندودهای
«مولوی»
میان خلق میباید که عاشق راز نگشاید
ولی هرگز نمیشاید به گِل خورشید پوشیدن
«همام تبریزی»
بگفت آنچه دانست و بایسته گفت
به گِل چشمهی خور نشاید نهفت
***
به صبر خواستم احوال عشق پوشیدن
دگر به گِل نتوانستم آفتاب اندود
«سعدی»
تو خورشیدی و میخواهی که ناپیدا شوی از من
به مشتی گِل کجا بتوان که خورشیدی بیندائی
«اوحدی مراغهای»
اگر آدم کفی گِل بود گو باش
به گِل خورشید تو پنهان نگردد
«عطار»
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کردم جا خالی دادم و با سرعت از پلهها پایین
آمدم .فکر کنم از پنجره به بیرون پرت شد .در
آپارتمان را باز کردم ،نور خورشید مستقیم ًا به
صورتم خورد .دستم را حایل کردم و شروع به
دویدن کردم اما یک دفعه روی زمین سکندری
خوردم ،فکر کردم یک موجود کوچک زشت
زیر پاهایم نفسش بند آمده بود .از رویش بلند
شدم نفس عمیقی کشید و کنار پایم ایستاد.
 نه اون همان موجود سیاه و زشت بود که ازپنجره به بیرون پرت شد ،پس هنوز نمرده بود.
 چی از جونم میخوای ها ،من که کاری بهتو ندارم سیاه زشت
از جایش بلند نشد لجم گرفت برای همین
شوتی محکم به پهلوی او زدم .بیچاره پایش
چند متر توی هوا پخش شد و بعد روی زمین
افتاد .از فرصت استفاده کردم و از کنارش دور
شدم ،از ترس روی لبه کانال ایستادم .اگر از روی
آن میپریدم مطمئن ًا آن موجود کوچک زشت
توی آب میافتاد .چند قدم به عقب برگشتم و
سپس توی هوا پریدم اما نه من نبودم ،آن سیاه
زشت همزمان با من توی هوا پخش شد.
 اوه بازم تودادی کشیدم و با سرعت مافوق تصوری توی

مرضیه رحیمی

روشهای علمی مطالعه آیندگان
تألیف :دکتر محمود موحد -دکتر علی اخالصمند

 -3یک کار مفید را که در طول ترم موفق به انجام آن نشدهاید به مرحله
اجرا در آورید .پولی به دست آورید تجربهای کسب کنید یا کار مفیدی انجام
دهید که بتوانید در برگ سابقه تحصیلی خود به آن اشاره کنید .راه استفاده از
لغتنامههای کامپیوتری را فرا گیرید -کاری که بعدها از اتالف وقت و پول
شما جلوگیری خواهد کرد.-
 -4از عدم وقفههای درسی استفاده کنید .در تعطیالت حتی اگر شاغل
هستید میتوانید بدون ایجاد وقفه توسط کالسها جلسات راهنمایی و
مهلتهای پایانی ،مطالب بیشتری را یاد بگیرید .نیازی به متوقف کردن
یادگیری به صرف پایان یافتن تدریس نیست .اکثر یادگیریها به هر صورت
ارتباط کمی با تدریس دارند.

قسمت هشتم

 -5بازنگری کنید .بخش مهمی از روش یادگیری ما بازنگری و تفکر
درباره مطالبی است که یاد گرفتهاید .در طول ترم تقریب ًا فرصت کافی برای
این فرایند ضروری نیست .موضوعاتی را که به خوبی فرا گرفتهاید و آنهایی
را که هنوز خوب نمیدانید بیابید.
 -6فنون مطالعاتی خود را بررسی کنید .اگر ضعف یا سستیهایی در آنها
میبینید رفع کنید و درباره تصمیمات خود برای رفع آنها با دیگران نیز
صحبت کنید.
 -7کارهایی را که در حال حاضر قادر به انجام آنها هستید تمرین کنید.
تواناییهای خود را برای بهرهبرداری آماده نگه دارید .باز هم به آنها نیاز
خواهید داشت.

متلها ،کنایهها ،اصطالحات و شاعران

تألیف :زندهیاد حسین خدیش

بیپردهی آب و گِل ما را ننمایی رو
خورشید درخشان را تا کی به گِل اندایی
با وجود عقل اگر پیدا بود عشقش رواست
کی به گِل پنهان توان کردن فروغ آفتاب
***
فروغ روی تو را خانه کی حجاب شود
به گِل چگونه توان نور آفتاب نهفت
از هر که گلبن حق بیند روی جان را
پنهان کجا توان کرد خورشید آسمان را
آنکه در زنجیر کرد افکار ما را «فرخی»
در حقیقت آفتابی را به گل اندوده بود

«جامی»

فروغ روی تو گر آفتاب را بودی
نگشتی ابر سیاهش به پیش نور حجاب
جانا زردی خویش بر افکن نقاب را
تا کی نهان به ابر کنی آفتاب را

«ابن یمین»
«بابا کوهی شیرازی»

کجا گردد از گِل نهان آفتاب
اگر نیست ُگل چیست پس این گالب
مثل است این که آفتاب به گِل
کس نیندوخت و سخت بیهودهست
چند بپوشیم به گِل آفتاب

«فرخی یزدی»
«رفیعالدین لبنانی»

کانال آب افتادم ،پاهایم  180درجه در دو ضلع
بدنم باز شدند .دستی به پلکم کشیدم سنگین
بود فکر کنم تکهای لجن جای ریمل مژههایم
را گرفته بود ،عجب حمومی بود .پاهایم را جمع
کردم اما قلقلکم آمد .فکر کنم یک حشره
کوچک با پنجههای دستش شلوارم را پنجول
میزد ،شاید همان موجود سیاه و زشت بود .آنقدر
روی آن نشستم تا بمیرد .صدای نحیفش آمد:
قور .فکر کنم نفسهای آخرش را میکشید .بلند
شدم و در امتداد تونل آب حرکت کردم .اگر در
زوایای تاریک تونل قایم میشدم آن موجود
زشت مرا پیدا نمیکرد .توی لجنها نشستم،
نفسم به شماره افتاده بود .باید یک نفربه کمکم
میآمد .انگار ماه فهمید چون یکی از نورهایش
را به تونل تاباند .برخواستم ،از موجود سیاه خبری
نبود .فکر کنم به درک واصل شده بود .خندیدم
و خود را از لبه کانال باال کشیدم .پاهایم سنگین
شده بود .به تیر برق تکیه دادم ،کفشهایم پر از
لجن شده بود سنگین سنگین.
این سنگینی از لجن نبود .یک شی سیاه روی
کفشهایم جا خوش کرده بود .با نگاه امتداد آن
را دنبال کردم .فکر کنم همان موجب سیاه زشت
است که آن را دراز کرده بود .راستی او چه بود؟

 -8به برنامه کار ترم بعد بپردازید .ببینید راجع به موضوعات درسی ترم
بعد چه میدانید .دقیق ًا دریابید چه مطالبی را هنوز نمیدانید .در این صورت
وقتی ترم بعد درباره آنها صحبت شود آمادگی بیشتری برای درک و پذیرش
آنها خواهید داشت.
ً
 -9به کشف موضوعات جالبی که قبال فرصت پرداختن به آنها را نداشتهاید
بپردازید .تعطیالت بهترین فرصت برای فرار از گرفتاریهاست.
 -10حاال وقت استفاده از آن استراحت است! وقتی بدانید به میزان
منصفانهای کار انجام دادهاید از تعطیالت بیشتر لذت خواهید برد و باز هم
لذتبخشتر خواهد بود زمانی که هیچ کار خاصی برای انجام دادن نمانده
باشد.
مؤلفان منابع
 -1فیل ریس
 -2دکتر محمود موحدی
 -3دکتر علیرضا اخالصمند

چن ننوشیم به محفل شراب
چه اندایی به کهگل آفتابت
که چون مهتاب دیدم در نقابت
به رخت آن ماه و آن صورت نهان کر د
به گل خورشید پنهان چون توان کرد
***
َس ِر خُ م بر می جوشیده میداشت
به گِل خورشید را پوشیده میداشت

«صغیر اصفهانی»

عشق را در پردهی ناموس پنهان میکنی
چهرهی خورشید را صائب به گل اندودهای

«دهقان سامانی»

«بیدل» چه خیال است کمال تو نهفتن
آئینهی خورشید نمدپوش نباشد

«ارزقی هروی»
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به صبر عشق نهفتن به دل بدان ماند
که آفتاب فلک را به گِل بیندایی

«شاه داعی شیرازی»
«امیرحسین هروی»

«نظامی گنجوی»
«صائب تبریزی»
«بیدل دهنوی»
«وصال شیرازی»

ثبتی و دادگستری
هیات 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
برابر رای شــماره  139360311006000794مورخ  93/11/30هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی قدرت امیرینژاد فرزند محمدکاظم به شماره شناسنامه 15241
صادره از اســتهبان در یکباب خانه به مســاحت  95مترمربع پالک  2فرعی از  529اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  529اصلی واقع در استهبان
خیابان ســلمان 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 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 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 اول94/2/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/2/28 :
 /890م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان استهبان
عباس اسماعیل زاده

آگهی موضوع ماده  3قانون و  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر بــه اینکه هیــات موضوع تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فسا
به شــرح رای  139360311007000078مورخ  94/1/31تصرفات مفروزی
مالکانه غالمحسین آزادی شیری فرزند قدرتاله به شماره شناسنامه
 69صادره از فســا دارای کد ملی  2570409571نســبت به ششدانگ
یکباب خانه یک قسمت مفروز از پالک  3159اصلی واقع در بخش دهم
فارس شهرستان فسا اراضی معروف به خیرآباد محله طالقانی خریداری
مستقیم از مالکین رســمی وارثین مرحوم محمدباقر مساح به مساحت
 299/50مترمربع را به منظور صدور ســند مالکیت تایید نموده اســت
جهت آن پالک  283فرعی از  3159اصلی منظور شــده است علیهذا در
اجــرای ماده  3قانون و  13آیین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی در دو نوبت به فاصله  15روز
جهت اطالع عموم مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوق در روزنامههای
افسانه و عصر مردم چاپ شــیراز آگهی می شود و معترضان می توانند
ظــرف مدت دو مــاه از تاریخ انتشــار اولین آگهی نســبت به تنظیم
دادخواســت اعتراض به مرجع قضایی و اخذ گواهی الزم به اداره ثبت
محل ارائه نمایند بدیهی است در غیر این صورت پس از انقضای مهلت
مقرر اداره ثبت برابر مقررات نســبت به صدور ســند مالکیت اقدام
خواهد نمود در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر
به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/2/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/2/28 :
 /86م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فسا
محسن مرتضوی نیا

آگهی موضوع ماده  3قانون و  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر بــه اینکه هیات موضــوع تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک
فسا به شــرح رای  139360311007004398مورخ  93/12/23تصرفات
مفروزی مالکانه همتقلی اســکندری شیری فرزند احمد به شماره
شناســنامه  3صادره از فســا دارای کد ملی  2572019051نسبت به
ششدانگ یکباب خانه یک قســمت مفروز از پالک  3159اصلی واقع
در بخش دهم فارس شهرستان فسا اراضی معروف به خیرآباد محله
طالقانی خریداری مستقیم از مالکین رسمی وارثین مرحوم محمدباقر
مســاح به مساحت  201/89مترمربع را به منظور صدور سند مالکیت
تایید نموده اســت جهت آن پالک  281فرعی از  3159اصلی منظور
شــده اســت علیهذا در اجرای ماده  3قانون و  13آیین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در
دو نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع عموم مالکین مشــاعی و سایر
صاحبان حقوق در روزنامههای افسانه و عصر مردم چاپ شیراز آگهی
می شــود و معترضان می توانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشــار
اولین آگهی نســبت به تنظیم دادخواســت اعتراض به مرجع قضایی
و اخــذ گواهی الزم به اداره ثبت محل ارائه نمایند بدیهی اســت در
غیــر این صورت پس از انقضای مهلت مقرر اداره ثبت برابر مقررات
نسبت به صدور ســند مالکیت اقدام خواهد نمود در هر حال صدور
سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/2/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/2/28 :
 /82م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فسا
محسن مرتضوی نیا

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  139460311010000270مورخ  94/1/30هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی داراب تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای روحاله ســخاوت فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه  352صادره از
داراب به شــماره ملی  2491160420در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  145مترمربع پالک  28فرعی از  1557اصلی مفروز و مجزا شده از پالک
 1557اصلی قطعه  1واقع در بخش  12فارس داراب خریداری از مالک اولیه باواســطه لعیابیگم ســرفراز محرز گردید حقوق ارتفاقی ندارد .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 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 عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/2/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/3/12 :
 /88م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داراب
حمید کشاورز

آگهی موضوع ماده  3قانون و  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر بــه اینکه هیــات موضوع تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فسا
به شــرح رای  139460311007000053مورخ  94/1/30تصرفات مفروزی
مالکانه لیال شادکام فرزند احمد به شــماره شناسنامه  5160صادره از
فسا دارای کد ملی  2572582783نسبت به ششدانگ یکباب خانه یک
قســمت مفروز از پالک  2801فرعی از  2867اصلی واقع در بخش دهم
فارس شهرستان فســا اراضی معروف به کمالآباد آخر خیابان عشایری
خریداری معالواسطه از مالک رسمی معصومه افشار به مساحت 229/50
مترمربع را به منظور صدور ســند مالکیت تایید نموده اســت که در
هنگام تنظیم صورتمجلس تفکیکی جهت آن پالک  5065فرعی از 2867
اصلی منظور شــده است علیهذا در اجرای ماده  3قانون و  13آیین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
در دو نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع عموم مالکین مشــاعی و سایر
صاحبان حقوق در روزنامههای افســانه و عصر مردم چاپ شیراز آگهی
می شود و معترضان می توانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین
آگهی نسبت به تنظیم دادخواست اعتراض به مرجع قضایی و اخذ گواهی
الزم به اداره ثبت محل ارائه نمایند بدیهی است در غیر این صورت پس
از انقضای مهلت مقرر اداره ثبت برابر مقررات نســبت به صدور سند
مالکیت اقدام خواهد نمود در هر حال صدور ســند مالکیت جدید مانع
مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/2/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/2/28 :
 /77م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فسا
محسن مرتضوی نیا

آگهی موضوع ماده  3قانون و  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر بــه اینکه هیات موضــوع تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک
فســا به شــرح رای  139460311007000056مورخ  94/1/30تصرفات
مفروزی مالکانه رستم اسمعیل دخت فرزند اکبر به شماره شناسنامه
 2925صادره از فسا دارای کد ملی  2570299731نسبت به ششدانگ
یکباب خانه یک قســمت مفروز از پــاک  3139اصلی واقع در بخش
دهم فارس شهرستان فسا اراضی کنارستان خریداری معالواسطه از
مالک ر سمی بزرگ بردبار به مساحت  306/50مترمربع را به منظور
صدور سند مالکیت تایید نموده است جهت آن پالک  1155فرعی از
 3139اصلی منظور شده اســت علیهذا در اجرای ماده  3قانون و 13
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی در دو نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع عموم مالکین
مشاعی و ســایر صاحبان حقوق در روزنامههای افسانه و عصر مردم
چاپ شیراز آگهی می شود و معترضان می توانند ظرف مدت دو ماه
از تاریخ انتشار اولین آگهی نســبت به تنظیم دادخواست اعتراض به
مرجع قضایی و اخذ گواهی الزم به اداره ثبت محل ارائه نمایند بدیهی
است در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مقرر اداره ثبت برابر
مقررات نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود در هر حال
صدور ســند مالکیت جدید مانع مراجعه متضــرر به دادگاه نخواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/2/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/2/28 :
 /72م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فسا
محسن مرتضوی نیا

