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داستان علمی

اشک تمساح

محمدرضا شمس
تمســاح کنار رودخانه پای درخت نارگیل
نشسته بود و گریه میکرد .میمونی از باالی
درخــت او را دید و با تعجب پرســید :چی
شــده؟ چرا گریه میکنی؟ تمســاح گفت:
هیچ کس نیســت به من کمک کند .میمون
پرسید :آخه مگر چه اتفاقی افتاده؟ تمساح
گریهکنان گفت :من ...من ...اما نتوانســت
حرفش را تمام کند ،گریهاش شدیدتر شد.
میمون که خیلی کنجکاو شده بود از درخت
پایین آمد و کمی دورتر از تمســاح ایستاد.
تمســاح گریهکنان گفت :تــو به من کمک
میکنی میمون مهربــان؟ میمون گفت :چه
کمکی؟ تمســاح گفت :کمی جلوتر بیا .بیا
تا بگویم .میمون کمی جلوتر رفت .ناگهان
تمساح دوید و او را گرفت و با خنده گفت:
بهترین کمکی که میتوانی بکنی این است
که بروی توی شکمم .میمون که فهمید چه
اشــتباهی کرده به فکر فــرو رفت .ناگهان
فکــری بــه خاطــرش رســید ،آن وقت با
صدای بلند گریه کرد .تمساح پرسید برای
چه گریه میکنی؟ حتماً از من میترســی؟
میمــون گفت :نه دلــم برایت میســوزد.

تمســاح با تعجب پرسید برای چه؟ میمون
گفت :چون تو گرســنه هستی و نمیتوانی
مرا بخوری .تمســاح گفت :چرا نمیتوانم؟
میمــون گفت :چون هر کــس بخواهد مرا
بخورد اول باید بتواند چند بار دســت بزند
اما تو دســتهایت کوچک اســت .تمساح
کمی فکر کرد و گفــت :اینکه کاری ندارد
بعد میمون را رها کرد و دســت زد .میمون
هم فــرار کرد .میمون خود را باالی درخت
رساند ،تمســاح با افســوس آهی کشید و
میمون را نگاه کرد.
تمســاح وقتی جانــوری را شــکار میکند
اشــک میریزد .ایــن موضوع بــه صورت
ضربالمثل درآمده اما در حقیقت اشــک
تمساح آب اضافی بدن او است .حتماً برای
دوستتان جالب است .حتماً برایش تعریف
کنید.
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وقتی باران میبارد!

باران آب اســت .آبی کــه تکه تکه
شــده اســت یعنی چکه چکه شــده
اســت .وقتی باران میآیــد ماهیها
تــکان میخورنــد و خوشــحالی
میکنند .باران قطرههای خودش را
به همه میدهد ،به درخت ،پشتبام،
ماشــینها ،کلــه آدمهــا ،مورچهها.
باران خــودش را تکه تکــه میکند
و بین همه تقســیم میکند .بعضیها باران را خیلی دوســت دارنــد .وقتی باران میآید،
پنجرههایشــان را باز میکنند .بعضیها هم باران را دوست ندارند .میروند و زیر چتر
قایم میشــوند .شاید دلشان نمیخواهد خیس شوند! اگر خیس شدن بد است پس چرا
ماهیها همیشــه خیس هستند؟ بعضی وقتها فکر میکنم دلم باران میشود .آن وقت
من هم خوشحال دلم را تکه تکه کنم و بین همه تقسیم کنم تا همه خوشحال شوند.
طنز

تاریخ جانوری

در ســال  102جانوری ،حیوانات به شکل دیگری
زندگــی میکردنــد و به آداب مخصوصــی پایبند
بودند .اصالً وقار و شــخصیت خاصی داشــتند مثالً
به خاطر یک تکه گوشت و یا کمی علف یکدیگر را
تکه پاره نمیکردند .اگر شــیری آهویی را میدید
حتــی اگر آن آهو خوشــمزه بود بــه آن توجهی
نمیکرد تا اینکه آهو با پاهای خودش جلو میآمد
و از شیر میخواست تا او را بخورد .به خاطر همین
در سال  102کمر شیرها نازکتر از تار مو بود .روباهها هم اصالً حیلهگر و مکار نبودند
برعکــس اگر حیوانــی حیلهگری میکرد آنقدر روباه ناراحت میشــد که آن حیوان از
حیله خود پشــیمان میشد .حتی از روباه میخواست تا او را بخورد تا شرش از سر همه
کم شود.

گل شببو

علی سرخرو

توی باغ خانه دارم
یک گل شببوی زیبا
قد دنیا دوست دارم
من گل شببوی خود را
شب که گلها توی خوابند
میشود آن شکوفا
بوی گلهای قشنگش
میکند پر خانهمان را
با بهاران میشود باز
روی آن صد غنچه ناز
روی گلهای قشنگش
شاپرک پر میکشد باز
آن گل ،اما فصل پاییز
میشود زرد و غمانگیز
خانه بیگل میشود باز
میشوم از غصه لبریز
کاش هرگز فصل پاییز
زرد و بیبرگش نمیکرد
خانهمان بیگل نمیشد
شاپرک ترکش نمیکرد

خبر

غذای گلی!

در رســتورانهای ژاپن از گلها نیز غذا درست میکنند .آشپزها از گلهای
رضا رفیعی
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رز و گل داوودی غذاهایی میپزند که خیلی هم طرفدار دارند.

بشقابهای خوردنی!

در تایوان بشــقابهایی ســاخته شــده که قابل خوردن است یعنی وقتی که
یک نفر غذایش را تمام کرد میتواند بشقابش را بخورد.

پیرترین موجود دنیا!

فکر میکنید پیرترین موجود دنیا کیست؟ خبرنگارها به تازگی خبر دادهاند

که در آمریکا درختی اســت که  3500ســاله اســت .این درخت پیرترین
موجود روی زمین است!

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  139460311001018920مورخ  94/7/13هیأت ســوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی ســید علی حســینی فرزند سید محمد به
شماره شناسنامه  1صادره از جهرم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 199/58مترمربع پالک  5465فرعی از  2143اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  1فرعی از  2143اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک
رسمی خانم ماه جان ســگینی 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 اول94/8/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/24 :
/18493م 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 شــماره  139460311001011766مورخ  94/5/28هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی رسول رفیعی کراچی فرزند زینل
به شــماره شناسنامه  253صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  197مترمربع پالک  7070فرعی از  1793اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  26فرعی از  1793اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رسمی خانم تاج ماه فخرزاد 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 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 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 سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/24 :
/18491م 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
برابــر رأی شــماره  139460311001016231مــورخ  94/6/17هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی بهروز اشــراقپور فرزند زلفعلی به شــماره
شناسنامه  658صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 79/99مترمربع پالک  53711فرعی از  1652اصلی مفروز و مجزی شده
از پــاک  505فرعی از  1652اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رسمی شــعبان نجفپور 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 اول94/8/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/24 :
/19250م 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  139460311005001710هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی مجتبی نمایانی فرزند علی به شماره شناسنامه  759صادره
از نیریز در یکباب خانه به مســاحت  99/65مترمربع پالک  30فرعی
از  4741اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  4741اصلی واقع در نیریز
بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی وراث عبداهلل خزائی و مهین
حاتمی محرز گردیده است .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 داشــته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه 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 اول94/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/24 :
/19240م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

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  139460311001016718مورخ  94/6/22هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی حیدرعلی جاویدیان فرزند محمود
به شماره شناســنامه  843صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  250/80مترمربع پالک  5480فرعی از  1659اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  218فرعی از  1659اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رســمی جلیل اســدی 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 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 ،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 اول94/8/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/24 :
/18490م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
آگهی حصر وراثت
مهروش صادقیان فرزند رســول به شــرح درخواستی که به کالسه
 /2/300ســیار در این شــورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی
انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که مرحوم عطاءاله کاویانی فرزند
نعمتاله به شماره شناســنامه  71صادره از حوزه  15شیراز در تاریخ
 94/6/14در اقامتگاه دائمی خود شهرستان زرقان فوت نموده و وراث
حینالفوت وی عبارتند از:
 -1امیرحســین کاویانی فرزند عطاءاله به شــماره شناسنامه 9573
متولد  1367صادره از حوزه  15شیراز فرزند متوفی
 -2امیرعلــی کاویانی فرزند عطاءاله به شــماره ملی 2280959356
متولد  1370صادره از حوزه  15شیراز فرزند متوفی
 -3فاطمه کاویانی فرزند عطاءاله به شــماره شناسنامه  1080متولد
 1356صادره از حوزه  15شیراز فرزند متوفی
 -4نجمه کاویانی فرزند عطاءاله به شــماره شناسنامه  1873متولد
 1364صادره از حوزه  15شیراز فرزند متوفی
 -5مهروش صادقیان فرزند رســول به شماره شناسنامه  4061متولد
 1337صادره از حوزه  15شیراز همسر متوفی
 -6زینت قائدشــرف فرزند مطلب به شماره شناسنامه  397متولد
 1305صادره از حوزه  15شیراز مادر متوفی و الغیر.
اینک شــورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک
نوبت آگهــی مینماید تا هر کس اعتراضــی دارد و یا وصیتنامهای از
متوفی نزد او میباشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا
مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 /20280م الف
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم زرقان
مهرداد چمنخواه

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  1394603110032869مورخ  94/11/26هیأت ســوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضــی لطافت کرونی فرزند عوض به شــماره
شناسنامه  227صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 141/15مترمربع پالک  52757فرعی از  1652اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  505فرعی از  1652اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالکین رســمی علی جان و محمد هر دو آقایی و شعبان نجفپور 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 اول94/8/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/24 :
/18489م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوسیله به  -1علیمراد رضائی فرزند رضا  -2حبیباله ناصری فرزند
عزیزاله  -3حســن زرهخوار فرزند موســی ابالغ میگردد به موجب
دادنامه شــماره  9409977128100715در پرونده کالســه  940248به
خواسته مطالبه وجه چک محکوم به پرداخت مبلغ  50642168ریال بابت
اصل خواسته و مبلغ  4582383ریال به عنوان خسارات ناشی از دادرسی
و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه طبق توافق روزانه مبلغ  30600از
تاریخ تنظیم دادخواســت تا زمان اجرا در حق خواهان (بانک ملت شعبه
مرکــزی داراب) گردیدهاید به لحاظ غیابی بــودن رأی صادره ظرف
بیســت روز از تاریخ انتشار قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف
همین مهلت قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر فارس میباشد.
/467م الف
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی داراب
آگهی اخطاریه جهت حضور در دفترخانه
قنبرعلی صادقیفــرد میمندی و مهدی صیادیفــرد میمندی چون به
اســتناد نامه  92/1/2891مورخ  94/4/13حکم به انتقال موازی چهار سهم
مشاع از یازده ســهم سهام ششــدانگ پالک  349/63بخش  3شیراز
گردیدهاید لذا خواهشمند است ظرف مدت ده روز از تاریخ تحریر این
اخطار در ساعات اداری و با در دست داشــتن مدارک مالکیت به این
دفتر مراجعه فرمایید .در غیر این صــورت طبق مقررات رفتار خواهد
شد.
 /20282م الف
سردفتر اسناد رسمی شماره  8شیراز
جعفری

