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سال بیستم شماره 5585

شعر

توپ مال کیه؟

سالم بچهها
این روزها تمام ســامها بوی پاییز میدهد.
بــوی مهر ،ماه مدرســه ،مــاه مهربانی .تمام
شــادیها رنگ پاییز شــده ،صدای خنده و
شــادی کودکان در کوچه پــس کوچههای
شــهر .حتی صدای زنگ مدرســه هم رنگ
پاییزی به خود گرفته.
حتماً میگویی مگر صدا رنگ دارد؟ بله حتماً
دارد .تا حاال بــه رنگ صداها فکر کردهای؟
مثالً وقتی در ســاحل دریا بودهای صدای دریا و مرغان دریایی به نظرت چه رنگی بوده؟
به نظر من رنگش آبی بوده ،آبی و زالل .شاید به نظر تو سفید و به نظر دوستت سبز.
خالصه صدای دریا هر رنگی میتواند باشــد .مهم احســاس تو است که زیباست .راستی
صدای پاییز برای من زرد و نارنجی است .همرنگ صدای خشخش برگهایش ،همرنگ
مهربانیاش .پاییز مهربان اســت برای من یک نارنجی مهربان اســت شاید هم شادترین
نارنجی دنیاســت .چطور اســت با همدیگر با فرا رسیدن این ماه زیبا یک آرزو بکنیم که
تمام غمهای کودکان سرزمین ما و دیگر سرزمینها به پایان برسد و شادترین روزها را
داشته باشیم .شادترین لحظهها .راستی به نظر شما شادترین لحظههایمان چه رنگیست؟

صیاد دوستطلب
از بچههای کوچه هر کس یک توپ فوتبال میخرید کاپیتان تیم میشد .من نیز مانند
بچهها دلم میخواســت یک توپ داشته باشــم و کاپیتان تیم کوچه شوم .تمام بچهها
پولهــای توجیبی خود را جمع میکردند و توی قلک میانداختند ،من نیز مثل ســایر
بچههــا پولهای خود را در یک قلک جمــع میکردم تا بتوانم یک توپ فوتبال بخرم.
پدرم راننده اتوبوس بود و بیشــتر روزها در خانه نبود .یک روز دســت به قلکم زدم
و دیــدم که اگر کمــی دیگر از پولهایم را جمع کنم قلک پر میشــود .هر روز که از
مدرسه به خانه میآمدم پشت ویترین مغازه میایستادم و به توپ نگاه میکردم.
روزها پشــت سر هم میگذشــت .یک روز وقتی به مغازه رسیدم با حیرت به ویترین
نگاه کردم و با خود گفتم نیست ،نیست ،توپ پشت پس چه شده است؟
در همین فکر و خیال بودم که آقا معلم در حالی که دســت پســرش را گرفته بود از
مغازه بیرون آمد .توپ در دســتهای پســرک بود .به معلم سالم کردم؛ معلم جواب
سالمم را داد و گفت :چرا رنگت پریده؟ گفتم :هیچی آقا.
چند روز بعد وقتی کسی خانه نبود خواهرم به زمین افتاد و دستش زخمی شد .او را به
درمانگاه بردم اما به پول احتیاج داشــتیم .ناگهان فکری به ذهنم رسید .آهان فهمیدم
قلکم را میشــکنم .پولها را از قلک در آوردم و خواهرم را به درمانگاه بردم .شب که
پدر و مادر به خانه آمدند به من گفتند :آفرین .ولی پدرم هیچ حرفی نزد.
فردای آن روز پدرم مثل همیشه به سر کارش رفت .عصر توی حیاط نشسته بودم که
یــک توپ فوتبال به خانه ما افتاد .توپ را برداشــتم و به کوچه رفتم .در کوچه فریاد
زدم :توپ مال کیه؟ ناگهان پدرم از راه رســید و گفت :مال تو پســرم .این جایزه من
به تو است .فریادی از خوشحالی کشیدم و توپ را به بچهها نشان دادم .از آن روز من
کاپیتان تیم کوچه شدم و به آرزوی دلم رسیدم.

«کاش میشد!»

فرحان طالبزاده
 6ساله

طراوت خوگر
کاش میشد کلبهای از صدف و ستارههای دریایی در ساحل
دریا داشته باشم تا ماه را به کلبهام ببرم و به او شربتی بدهم
که از شــبنمهای روی گلهای طالیی درست کردهام .کاش
میشــد او به عیادت لکلک بال شکســتهام که در بســتری
از ابرها خوابیده بیاید و دســت نوازشــی بر ســرش بکشد.
کاش خوشــبوترین گل یــاس از آن من بود تــا آن را برای
پولکهای طالیی ماهیام میزدم و بعد به دریا میانداختم تا
برود و از ملکه قصههای جدیدی یاد بگیرد بعد بیاید و برایم
تعریف کند .کاش تمــام قاصدکها اطراف کلبهام برویند و
تمام ستارهها از سقف کلبهام آویزان باشند .کاش ارکستری
درســت کنم که در آن ماه پیانو بنوازد ،لکلک گیتار ،ماهی
فلوت و من هــم ویولون بنوازم .دلم چنین دنیایی میخواهد
که در آن زیبایی و احســاس وجــود دارد نه پول و مادیات.
خــوب میدانم که چنین دنیایی فقــط در تخیل وجود دارد و
میتوان به تماشایش نشست.

خورشید شب!

مصطفی رحماندوست

گفتم سالم جانم
بابای مهربانم
لبخند بر لبت بود
گفتی سالم جانم
گفتم که مادر و من
سرگرم کار بودیم
از صبح تا به حاال
چشم انتظار بودیم
گفتی که من هم از صبح
مشغول کار بودم
اما برای حاال
در انتظار بودم
شب در سیاهی خود
خورشید دیگری داشت
خورشید مهربانی
گرمای بهتری داشت
گفتم سیاهی شب
آغاز روشنیهاست
گفتی برای من هم
شب هر چه هست زیباست
گفتم که بهتر از شب
هرگز کسی ندیده
گفتی خدا هم از آ ن
بهتر نیافریده

ثبتی و دادگستری
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311010001903مورخ  1394/5/25هیأت موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی داراب تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی یاسین عزیزی به شماره
شناســنامه  5به شــماره ملی  2491322366صادره از داراب فرزند علی در
ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت  29/32مترمربع پالک  57فرعی از 2285
اصلی مفروز و مجزا شده از پالک  2285اصلی قطعه  3واقع در بخش  12فارس
داراب خریداری از مالک اولیه با واسطه از بهنام سرفرازی محرز گردید حقوق
ارتفاقــی ندارد .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 انتشــار 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 انقضــای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1394/6/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1394/7/12 :
/373م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داراب
حمید کشاورز
آگهی مزایده اموال غیر منقول
در پرونده کالسه  930572به موجب حکم صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی
فســا محکوم علیه کمیته عمران منطقه هوایی شیراز محکوم است به پرداخت
مبلغ  1291589038ریال در حق محکوم له احمد بردبار فرزند محمود و پرداخت
نیم عشــر دولتی به مبلغ  50000000ریال با توجه بــه اینکه اجراییه به محکوم علیه
ابالغ شده و در مهلت مقرر نســبت به اجرای حکم اقدامی ننموده است بنا به
درخواست محکوم له به منظور اســتیفاء محکوم به و هزینه اجرایی چهاردانگ
از ملک پالک  3155/8876بخش ده فارس اصلی متعلق به نامبرده از ســوی
این اجرا توقیف و توسط کارشــناس رسمی قوه قضاییه به شرح زیر توصیف و
ارزیابی شده و مقرر است از ساعت  9الی  12ظهر مورخ  94/8/4در محل اجرای
احکام حقوقی فسا از طریق مزایده به فروش برسد مزایده از قیمت 1922000000
ریال با نظریه کارشناســی شروع میشــود و به هر شخص حقیقی و حقوقی که
باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید فروخته خواهد شــد  10درصد وجه مزایده
فیالمجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف
یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحــل قانونی و صدور حکم تملیک مورد
مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شــد در صورتی که در مهلت مقرر خریدار
بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینههای مزایده
به نفع دولــت ضبط و مزایده تجدید میگردد در صــورت وصول اعتراض از
ناحیه طرفین ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نســبت به نحوه انجام مزایده تا
رسیدگی به اعتراض از ســوی دادگاه مورد مزایده به خریدار تحویل نخواهد
شد ضمن ًا متقاضیان به شــرکت در مزایده میتوانند در مدت پنج روز قبل از
مزایده با اطالع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند.
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:
چهاردانگ از ملک پالک  3155/8876اصلی به مبلغ  1922000000ریال به آدرس
فسا شهرک پرواز در مجاورت بلوار بعثت روبروی مرکز آموزش فنی و حرفهای
خواهران فسا کمیته عمران منطقه هوایی شیراز.
 /518م الف
مدیر و دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فسا
علیرضا زنگنه اینالو

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311010002103مورخ  1394/6/5هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی داراب تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی علیابیگم حسینی دارابی فرزند سید یحیی به
شماره شناسنامه  70صادره از داراب به شماره ملی 2491028948
در ششــدانگ یک قطعه زمین که در آن احــداث بنا گردیده
است به مســاحت  2053مترمربع پالک  19فرعی از  2262اصلی
مفروز و مجزا شــده از پالک  2262اصلی قطعه  3واقع در بخش
 12فارس داراب خریداری از مالک اولیه با واســطه از محمدعلی
بحرانی محرز گردید حقوق ارتفاقــی ندارد .لذا به منظور اطالع
عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 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 تســلیم 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 اول94/6/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/12 :
/366م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داراب
حمید کشاورز
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  139460311027000562مورخ  94/5/3هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سروستان
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی بهرام قاســم مهرابی فرزند
نعمتالــه به شــماره شناســنامه  44صادره از سروســتان در
ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت  150/30مترمربع پالک 990
فرعی از  40اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  40اصلی واقع در
قطعه یک بخش  9فارس حوزه ثبت ملک سروســتان خریداری
شده با قولنامه عادی (معالواسطه) از مالک رسمی موال طهماسبی
محرز گردیده اســت لذا به منظور اطــاع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود و 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 تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/27 :
 /73م 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  139460311001032260مــورخ  1393/11/19هیأت
سوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی طاهره زمانی فرزند گرگی به
شماره شناسنامه  77صادره از کازرون در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  69/68مترمربع پالک  11267فرعی از  2139اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  452فرعــی از  2139اصلی واقع در بخش 4
شــیراز خریداری از مالک رسمی غالمعلی ثاقب رأی 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 مــدت 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 اول1394/6/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/7/12 :
/15114م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حسین گرگین

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  139460311001012808مورخ  1394/6/3هیأت 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 یداله ســالخورده مصرمی فرزند
علیحســین به شماره شناســنامه  496صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  153/81مترمربع پالک  18460فرعی از 1651
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  881فرعــی از  1651اصلی واقع
در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی سیفاله جهاندیده محرز
گردیده است .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 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
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1394/6/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/7/12 :
/15111م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی حصر وراثت
عباس جمالی فرزند باقر دارای شناســنامه شماره  16فسا به شرح
دادخواست به کالسه  94/655ح ش مرکزی از این شورا درخواست
گواهــی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان باقر
جمالی به شناســنامه شماره  9فســا در تاریخ  94/6/21در اقامتگاه
دائمی خود بــدرود زندگی گفتــه وراث حینالفــوت آن مرحوم
منحصرند به:
 -1عباس جمالی به شناسنامه شماره  16فسا
 -2محمدرضا جمالی به شناسنامه شماره  1909فسا
 -3علیمحمد جمالی به شناسنامه شماره  14فسا (پسران متوفی)
 -4پریوش جمالی به شناسنامه شماره  1532فسا
 -5نسرین جمالی به شناسنامه شماره  64فسا
 -6نرگس جمالی به شناسنامه شماره  265فسا
 -7الهام جمالی به شناسنامه شماره  355فسا (دختران متوفی)
 -8حمیده جمالی فرزند خدارحم به شناســنامه شــماره  33فسا
(همسر دائمی متوفی) و الغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت
آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد.
 /533م الف
شورای حل اختالف حوزه مرکزی فسا
امور حصر وراثت
خرم احسانی

آگهی حصر وراثت
هاشم رعیتپیشــه فرزند محمد دارای شناسنامه شماره  1758فسا
فدشــکویه به شرح دادخواست به کالســه  94/652ح ش مرکزی از
این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان مرحومه مریم رعیتپیشــه به شناسنامه شماره  8فسا
در تاریخ  94/3/12در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وراث
حینالفوت آن مرحومه منحصرند به:
 -1هاشم رعیتپیشه فرزند محمد به شناســنامه شماره  1758فسا
فدشکویه (پدر متوفیه)
 -2ســکینه زارع فرزند اکبر به شناسنامه شــماره  45فسا فدشکویه
(مادر متوفیه)
 -3حسین رنجبر فرزند جواد به شناسنامه شماره  2560568489فسا
 -4علیرضا روشــن ضمیری فرزند حسن به شناسنامه شماره  701فسا
(پسران متوفیه)
 -5زینب رنجبر فرزند جواد به شناســنامه شماره  2560518627فسا
(دختر متوفیه)
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت
آگهی مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفیه نزد
او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد.
 /534م الف
شورای حل اختالف حوزه مرکزی فسا
امور حصر وراثت
خرم احسانی

