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شعر

هدیه بزرگ مورچهها!

مصطفی رحماندوست
حضرت سلیمان و لشــکریانش از جایی میگذشتند.
رئیــس مورچهها وقتی دید که لشــکریان ســلیمان
بدون توجــه به اطرافشــان پیش میروند احســاس
خطر کــرد .با عالمت مخصوص به مورچهها دســتور
داد به النه خود بروند تا زیر پای لشــکر نابود نشوند.
ســلیمان که زبان مورچهها را میدانست ناراحت شد.
رئیــس مورچههــا را صدا زد و گفت :مگــر نمیدانی
که من پیغمبرم و آزاری به شــما نمیرســانم چرا به
مورچهها گفتی کــه به النه برگردند .رئیس مورچهها
گفت درســت است .شــما حتی به مورچه هم آسیب
نمیزنید .اما اطمینان نداشــتم که افراد لشــکر شــما
هم تا این اندازه مواظب مورچهها باشــند .سلیمان از
جواب مورچه خوشــش آمد .به لشکریان دستور داد
که ساعتی در شــهر مورچهها استراحت کنند .رئیس
مورچهها تصمیم گرفت هدیه مناســبی برای حضرت
ســلیمان بیــاورد .رفت و بعد از چنــد لحظه به کمک
چنــد مورچــه دیگر پــای ملخی را به پیش ســلیمان
آورد .اطرافیان ســلیمان ناراحت شدند ،میخواستند
بــا لگدکوب کردن مورچهها جــواب این بیاحترامی
را بدهند .فکــر میکردند که مورچههــا با این هدیه
به ســلیمان بیاحترامی کردهاند اما دیدند سلیمان از
این هدیه خوشحال شــد .او میدانست یک پای ملخ
بزرگترین باری اســت که مورچهها حمل کردهاند تا
به ســلیمان برسانند شــاید برای بقیه چنین هدیهای
بد باشد اما ســلیمان پای ملخ را از مورچهها گرفت و
تشکر کرد .مورچهها عرقریزان از اینکه او هدیهشان
را قبول کرده خوشحال شدند.

مریم قاسمی

بچهها سالم
من در مرکز اســتان آذربایجان شــرقی یعنی شهر تبریز
زندگی میکنم .تبریز شهری کوهستانی است و آب و هوای
نســبتاً معتدلی دارد .مردم این شهر به زبان ترکی آذری
صحبت میکنند .شــهر تبریز آثار تاریخــی زیادی مانند
موزه و ارگ علیشاه دارد.
شــهر من در طول تاریخ همواره مهد هنرمندان و شاعران
بزرگی همچون پروین اعتصامی و شهریار بوده .همچنین
ایل گلی و باغهای تبریز شهرت فراوانی دارند.
از ســوغاتیهای تبریز میتوان ریــس ،نوقا و قرابیه را نام
برد.
تبریز از بزرگترین شــهرهای ایران است که در سالهای
اخیر برای آبادانی و آبادســازی آن کوشش فراوانی شده
است.
حتماً شما هم در سرزمینی که زندگی میکنید زیباییهای
خاصی دارد که میتوانید آنها را برای دوستان دیگر که در
شــهرهای مختلف زندگی میکننــد بگویید .پس در مورد
آثار تاریخی و زیباییهای شــهرتان با دوســتانتان گفتگو
کنید.

«درخت کنار و شهر شوشتر»

دیبا کاوند

در اطراف شهر شوشتر زمینهای کشاورزی بسیاری
وجــود دارد .در اوایــل اســفندماه درختهــای کنار
شــکوفه میدهند .در ماه فروردین میوه درخت کنار
از راه میرسد .بازارهای شوشــتر در فصل بهار پر از

محمد کامکار
 5ساله

درس آشپزی در عصر حجر

نویسنده :افعی هشت سر
مواد الزم برای تهیه دایناسور پلو
عســل با زنبورهایش ،فیل با عاجش ،پرنده،
درنده ،خزنده ،چرنده.
اول بــا گرز
حیو ا نــا ت
را شــکار
میکنیم بعد
بــا ســنگ
چخماق زیر
دیــگ را
روشــن میکنیم .پس از هفت شبانهروز که
غذا جوشید با سر و کله چند ارهماهی یا حتی
کوسه آن را تزیین میکنیم .هنگام خوردن
مواظب باشید بیل در گلویتان گیر نکند.

با بچههای دنیا

لینی شوبه

برگها به زمین میافتند
طالیی ،نارنجی ،قرمز ،زرد
قهوهای
باد ،در میان درختها و شهرها میوزد
و برای برگها آهنگ سرما را میخواند
اما در این زمان
مدرسهها باز میشوند
و بچهها فریاد میزنند چه روزهای خوبی
باز وقت درس و بازی رسیده است
بازی در زیر برگریزان پاییزی
حیوانات هر چه علف پیدا میکنند میخورند
و خود را برای زمستان آماده میکنند
آنهــا زمیــن را در برگریزان پاییز ســوراخ
میکنند
تا خانهای برای سرمای خودشان بسازند

کنار میشــود .ما هم در حیاط خانهمــان درخت کنار
بســیار بزرگی داریم .در عید میهمانان ما که از تهران
و درود و بروجــرد میآیند با عالقــه کنار میچینند و
میخورنــد ولــی من خیلی کــم کنار میخــورم چون
زیاد خوردن آن باعث دل درد میشود .تا یادم نرفته
اســت بگویم که از برگ درخت کنار ،ســدر درست
میشود و برای شستشوی موی سر استفاده میشود.

سارا کامکار
 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  139460311001018913مورخ  94/7/13هیأت سوم
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی امام قلی چراغی فرزند
نظرعلی به شماره شناســنامه  3صادره از مرودشت در ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  189/55مترمربع پالک  18813فرعی از 1651
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  909فرعی از  1651اصلی واقع در
بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی کمال فرجام 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 مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را بــه 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 اول94/8/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/2 :
/19725م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
آگهی فقدان سند مالکیت
طمراس قربانی دالینی با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفترخانه
 108شیراز تنظیم شده مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت
به شــماره چاپی  303887مربوط به نیم دانگ مشــاع از ششدانگ
یکباب ساختمان مشتمل بر چند باب مغازه و راهرو و راه پله به پالک
 2662و  2661/1و  2653واقع در بخش  2شیراز که ذیل ثبت 74650
در صفحه  390دفتر  138امــاک به نام طمراس قربانی دالینی ثبت
و ســند مالکیت صادر و به علت جابجایی مفقود گردیده و نامبرده
تقاضای صدور المثنی ســند مالکیت نموده مراتــب طبق اصالحیه
تبصره یک ماده  120آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود که هر کس
نســبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند
مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه ســند مالکیت یا خالصه معامله
تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید و یا در صورت
اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اداره ثبت،
المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد
کرد.
/19726م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز
حسن نصیریان

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
برابــر رأی شــماره  139460311001018261مورخ  94/7/9هیأت ســوم
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 نصرت اســکندری فرزند ضیاءاله
به شماره شناسنامه  4045صادره از ارسنجان در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  119/14مترمربع پالک  7252فرعی از  2083اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  2083اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رسمی سلیمان دهقانی 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 اول94/8/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/2 :
/19729م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
آگهی حصر وراثت
ســید عبدالحمید رضوی دارای شناســنامه شــماره  1270متولد 1361
به شرح دادخواســت به کالســه  2/94/511از این دادگاه درخواست
گواهی حصــر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محترم
بهروزینسب به شماره شناسنامه  1در تاریخ  94/7/12در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر همسر متوفیه
 -2سیده یسنا رضوی به شماره شناسنامه  2480726312صادره از حوزه
داراب فرزند متوفیه
 -3رضا بهروزینســب به شماره شناسنامه  483صادره از حوزه داراب
پدر متوفیه
 -4طلعت قائدی به شــماره شناسنامه  405صادره از حوزه داراب مادر
متوفیه
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه
از متوفیه نزد آنها اســت ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به
دادگاه تقدیم نماید بدیهی اســت پس از انقضــاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /454م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه  2داراب
علی مقدسی

آگهی
شیرین کریمی خوا هشمند است با توجه به نامه شــماره  94/2374/1مورخ  94/8/6اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف شماره  3قصردشت
شــیراز ظرف  10روز از تاریخ انتشار آگهی در دفتر اسناد رسمی  119شیراز جهت انتقال یک دستگاه پژو روآ به شماره انتظامی  917ق  46ایران 63
حاضر گردید در غیر این صورت نماینده اجرا از ناحیه شما اقدام به امضا سند خواهد نمود.
 /19770م الف
سردفتر رسمی  119شیراز -علی صادقیپور

آگهی حصر وراثت
مصطفی بهروزینســب دارای شناسنامه شماره  1193متولد  59/6/10به شرح
دادخواســت به کالســه  2/94/512ش از این دادگاه درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رضا بهروزینسب به شماره
شناسنامه  483در تاریخ  94/7/12در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و
وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2لیال بهروزینسب به شماره شناســنامه  1192صادره از حوزه داراب بخش
فرگ فرزند متوفی
 -3زینب بهروزینسب به شماره شناسنامه  309صادره از حوزه داراب بخش
فرگ فرزند متوفی
 -4فاطمه بهروزینسب به شماره شناسنامه  215صادره از حوزه داراب بخش
فرگ فرزند متوفی
 -5بهاره بهروزینســب به شماره شناســنامه ( 0صفر) صادره از حوزه داراب
بخش فرگ فرزند متوفی
 -6طاهره بهروزینسب به شــماره شناسنامه ( 0صفر) صادره از حوزه داراب
بخش فرگ فرزند متوفی
 -7طلعت قائدی به شماره شناسنامه  405صادره از حوزه داراب بخش فرگ
همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک نوبت آگهی
ه از متوفی
مینماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنام 
نزد آنها است ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به دادگاه تقدیم نماید
بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /455م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه  2داراب
علی مقدسی
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه کاظــم زادخو فرزند نعمان به اتهام خیانــت در امانت از طرف
این دادســرا تحت تعقیب میباشــد و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم بودن
محل اقامت ایشان میسور نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده  115قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ
تا پس از درج آگهی در شــعبه  6دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شیراز به
منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از
تاریخ انتشــار این آگهی به موجب مواد  217و  218قانون مذکور تصمیم غیابی
اتخاذ میگردد.
/19778م الف
دادیار شعبه  6دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
صلح جویان
آگهی احضار متهم
در پرونده شــماره  9409980702800534شعبه  5بازپرسی دادسرای ناحیه یک
شیراز متهم حجت رئیسیفرد فرزند کمال به اتهام کالهبرداری و تحصیل مال
از طریق نامشروع تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت
وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترســی بــه او ،طبق ماده  174قانون
آیین دادرســی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه عصر مردم آگهی و متهم
ظرف مهلت یک ماه احضار میشــود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم
گرفته خواهد شد.
 /19761م الف
بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه یک شیراز
داریوش خشتی

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  139460311001021096مورخ  94/8/3هیأت سوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی عسکر رضایی فرزند
فالمرز به شــماره شناســنامه  3صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  200مترمربع پالک  53801فرعی از 1652
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  559فرعی از  1652اصلی
واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی گلمحمد حاتمی
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
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 مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/2 :
/19717م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 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 شماره  139460311001021964مورخ  94/8/10هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیــه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی زهرا کائدیزاده
فرزند علمدار به شــماره شناســنامه  317صادره از المرد در
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  166/32مترمربع پالک 7253
فرعی از  2083اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  17از 2083
اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رســمی کریم
دهقانی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت بــه فاصله  15روز آگهی میشــود 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 تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به
مراجــع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/2 :
/19716م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

