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محمدعلی دهقانی
مادر چارلی وقتی او  5ســاله بود ،هر شــب پسرش را همراه
خودش به سالن نمایش میبرد .یک شب وسط نمایش صدای
مــادر گرفت .آوازی کــه او میخواند تبدیل بــه یک صدای
آهســته و آرام شــد .یک دفعه صدای خنده تماشاگران بلند
شد .آنان شروع کردن به هو کشیدن و مسخره کردن .چارلی
پشــت صحنه ایستاده بود که مادر آمد .از خجالت سرخ شده
بــود .مدیر صحنه کــه قبالً چارلی را در حــال بازی و نمایش
پیش دوســتان مادرش دیده بــود از او خواهش کرد به جای
مادرش روی صحنــه برود و نمایش بدهــد .وقتی که چارلی
پایــش را روی صحنه گذاشــت از نور شــدید چراغهایی که
راست توی صورتش میتابید چشــمانش سیاهی رفت .کمی
گیج شــده بود و نمیدانســت چه کار بکند .از کسی صدایی
درنمیآمد .چارلی شــروع کرد به آواز خوانــدن .نوازندهها
با او همراهی میکردند .هنوز به وســط آواز نرســیده بود که
ســکههای پول از همه طرف به ســمت او سرازیر شد .چارلی
با دیدن آن همه ســکه آنقدر خوشحال شد که فورا ً آوازش
را قطــع کرد و گفت :باید اول پولهــا را جمع کنم .بعد آواز
بخوانــم .بــا این حرف صدای خنده تماشــاچیان به آســمان
رفــت .او با تماشــاچیها صحبت میکرد .چند بــار هم تقلید
درآورد .یکــی از تقلیدها صدای مــادرش بود .چارلی آوازی
را که مادرش خوانده بود شــروع کرد و درســت همان جایی
که صدای مــادرش گرفــت ادای او را درآورد .صدای خنده
تماشــاچیها بلند شــد .دوباره پرتاب سکهها شروع شد .آن
شــب برای چارلی اولین شب اجرای نمایش اما برای مادرش
آخرین شب بود ،چون او دیگر بیمار بود.

تقدیم به مادر مهربانم
«مادر»

بزرگترهای خوب ،پدر و مادر مهربان سالم.
یکی از آرزوهای شــما این اســت کــه خواهرها
و برادرهــا چــه در دوره کودکی ،چــه در دوره
بزرگســالی با هم روابط خوبی داشــته باشــند.
گاهی ممکن است مشــکالتی پیش بیاید که بین
دو غریبه اتفاق میافتد مانند حسادت و کدورت
ناشــی از مواردی که به ویژه بعد عاطفی در آنها
دیده میشــود .ممکن است ما کودکان فکر کنیم مادر به خواهر یا برادران دیگر توجه
بیشــتری دارد و به همین دلیل به او حســادت کنیم و بین خواهــر و برادرها درگیری
ایجاد میشود.
بزرگترهای مهربان!
گاهی قضاوتهای شــما ،منصفانه نیست .به یکی از بچهها توجه بیشتری نشان میدهید
و میگویید که موفق و تواناســت و در زندگیاش هم موفق اســت و نیازی ندارد توجه
زیادی به او شــود و یــا برعکس فقط به کودکی توجه میکنید که موفقتر اســت .باید
به همه کودکان یک اندازه محبت شــود .با تشکر از شــما پدر و مادرها و بزرگترهای
مهربانی که برای تربیت ما کوچولوها زحمت میکشین.

صداهای خاموش

ترجمه :نوشین موسوی
خفاشها به کمک صداهایــی که ما نمیتوانیم
بشــنویم در اطراف خانههای تاریک غار مانند
خود پرواز میکنند .اما نه با هم برخورد میکنند
نه به دیوار میخورند .چشمان آنها نابیناست به
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قدرتا ...کشمیری
یادت درون قلب من
مادر همیشه ماندنیست
مهر تو همچون آفتاب
گرم است و شعری خواندنیست
در آسمان قلب تو
ابر سیاه و تیره نیست
بر قلب پاک و روشنت
زشتی ،دورویی چیره نیست

همین دلیل آنان را شبکور هم میگویند .آنها
به کمک امواج صوتی که ما نمیتوانیم بشنویم
پــرواز میکنند .بــه جز خفاشها بســیاری از
جانوران دریایــی در تاریکی مطلق عمیقترین
نقاط اقیانوس به کمــک صداهای خاموش راه
خود را پیدا میکنند.
منبع :اینترنت

گفتگو با خدا

خداوندا!
ای آفریننده ابرهای بارنده!
ای فرودآورنده برفهای سفید و درخشنده
تنها تو را میپرستم
ای خدای هر دو جهان!
ای صاحب رحمت بیپایان!
ای خالق این جهان و آن جهان!
تنها از تو کمک میخواهم
ای به وجود آورنده سرما و گرما!
ای برافروزنده چراغ ماه و خورشید!
و ای کسی که زمستان را ،فصل استراحت طبیعت نامید.
منبع :اینترنت

سینا کامکار
 13ساله

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 شماره  139460311005001725هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریــز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
علیرضا نوری فرزند عبداله به شــماره شناسنامه  251صادره از نیریز
در یکباب مغازه به مســاحت  50/25مترمربع پــاک  13فرعی از 548
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  6فرعی از  548اصلی واقع در نیریز
بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی مالکیت مشاعی خود متقاضی
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 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 اول94/8/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/1 :
/19700م 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 شماره  139460311005001723هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی علی خازن فرزند اکبر به شــماره شناسنامه  14733صادره
از نیریز در یکباب مغازه به مساحت  47/5مترمربع پالک  11فرعی از
 548اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  6فرعی از  548اصلی واقع
در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی مالکیت مشاعی
خود متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/1 :
/19701م 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 شماره  139460311005000916هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
علی صنعتی فرزند محمد به شــماره شناسنامه  699صادره از نیریز
در یکباب کارگاه به مساحت  304/15مترمربع پالک  10فرعی از 3871
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  3871اصلی واقع در نیریز بخش
 22فارس خریداری از مالکین رسمی آقایان حسن و حسین ابوالقاسمی
که نسبت به چهار و نیم دانگ از ششدانگ پالک فوق اظهارنامه حاوی
تحدید حدود تنظیم خواهد شــد محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت 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 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 اول94/8/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/1 :
/19702م 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  139460311005001093هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریــز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
سجاد ماه فرزند حسین به شماره شناســنامه  2550053990صادره از
نیریــز در یکباب خانه به مســاحت  182/61مترمربع پالک  14فرعی از
 4511اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  4فرعــی از  4511اصلی واقع
در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رســمی طوبی نقیبی 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 اول94/8/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/1 :
/19703م 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  139460311001005319مــورخ  94/3/28هیأت دوم
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 نصراله صادقی فرزند اســداله به شــماره
شناسنامه  357صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 110/58مترمربع پالک  1967فرعی از  2081اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  2081اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی بهمن
دشت چناری محرز گردیده اســت .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 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 اول94/9/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/16 :
/21386م 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  139460311001018826مورخ  94/7/12هیأت سوم
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 سبزعلی ملیحی فرزند محمد به
شماره شناســنامه  1124صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  287/37مترمربع پالک  53841فرعی از  1652اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  554فرعی از  1652اصلــی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رســمی عزیز مرادی 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 اول94/9/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/16 :
/21385م 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  139460311001005997مورخ  94/4/7هیأت ســوم
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 براتعلی رفیعی یزدانآباد فرزند
غالمعلی به شماره شناســنامه  6246صادره از قوچان در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  154/34مترمربع پالک  1965فرعی از 2081
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2081اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رسمی زینب خلیلی رویارویی 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 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 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 اول94/9/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/16 :
/21384م 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  139460311001022645مورخ  94/8/21هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی عمادالدین فرشــته فرزند محمدکریم به شــماره
شناســنامه  415صادره از جهرم در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 147/55مترمربع پالک  3894فرعی از  2071اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  2071اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رســمی
نعمتاهلل شــهریاری محرز گردیده اســت .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 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 اول94/9/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/16 :
/21383م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

