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وقتی سیبها از شاخه میافتند!

کرم کوچولو یک خانه داشــت گرد گرد ســرخ ســرخ
شیرین شیرین
خانه گرد و سرخ و شیرین کرم کوچولو در یک باال بلندی
بود .کرم کوچولو توی خانه گرد و ســرخ و شیرینش در
آن باال بلندی تنهــای تنها زندگی میکرد .او یک پنجره
کوچک روی شاخهاش درست کرده بود هر روز سرش
را از پنجره بیرون میآورد و تماشا میکرد .باالی سرش
گنجشکها و شــاپرکها پرپر میزدند .زیر پایش توی
یک باغچه سبز قشنگ کفشدوزکهای خال خالی بازی
میکردنــد .کــرم کوچولو با خودش میگفــت وقتی که
برســد میروم آن پایین پیش کفشــدوزک که از آن باال نگاه میکرد و آرزو میبافت .وقتش
که برســد ،میروم آن پایین پیش کفشــدوزکهای خال خالی ،بعد با آنها میرویم به دیدن
جیرجیرکها و سوســکهای طالیــی .پنجرهاش را بزرگتر میکرد و آرزوهایش را بیشــتر:
وقتش که برســد آن پایین با کفشدوزکها و جیرجیرکها و سوسکهای طالیی میرویم به
گشت و تماشا کنار ســبزهها و گلها .باالخره وقتش رسید ،خانه کوچک کرم کوچولو از آن
باال بلندی کنده شــد و تاالپی افتاد پایین اما نه توی باغچه بلکه جلوی پای یک پســر کوچولو
خم شــد و آن را برداشــت اما فوری گفت اَه اَه چه ســیب بدبویی ،بعد آن را پرت کرد توی
آشغالها .کرم کوچولو ماند و آرزوهایش.
منبع :اینترنت
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سال بیست و یکم     شماره 5637

خرگوش و خارپشت

حمیدرضا سیاح
توی یک جنگل یک خرگوش و خارپشــت در نزدیکی هم زندگی
میکردند .آنها با هم دوســت بودند ولی خرگوش زیاد خارپشــت
را دوست نداشــت چون که از خارهای روی پشتش بدش میآمد.
خرگوش سعی میکرد کمتر با خارپشت رفت و آمد کند .خارپشت
از این کار خرگوش ناراحــت و غمگین بود .یک روز که خرگوش
بیــرون رفته بود تا هویج و ســبزی جمع کند روباهی او را گرفت و
با خود برد .خارپشــت توی راه روباه را دید که خرگوش را گرفته
اســت .خارپشت رفت و سر راه روباه ایســتاد و با خارهای تیزش
با او جنگید .خارپشــت آن قدر خارهایش را به تن روباه فرو کرد
که روباه خرگوش را گذاشــت و فرار کرد .خرگوش وقتی این کار
خارپشــت را دید فهمید که خارهای تیز و زشت خارپشت چقدر به
درد میخورند .از خارپشــت عذرخواهی کرد و از آن به بعد آن دو
بهترین دوستهای آن جنگل شدند.

شعر

«خار و گل و پروانه»

اسداله شعبانی

دوستان عزیز که نقاشی میکشین توجه کنید!
ضمن تشکر از نقاشیهای قشــنگی که برایمان میکشین ،دوستان عزیز و کوچولو توجه داشته
باشین که نقاشیها را تحت تأثیر هیچ مدلی نکشید .خالقیت و فکر زیبای شما در نقاشیها بسیار
زیباتر از آن است که از روی یک مدل آماده نقاشی کنید .سعی کنید نقاشیها را پررنگ بکشید.
البته ببخشــید از اینکه صفحه سیاه و سفید است و رنگهای اصلی شما مشخص نیست اما سعی
کنید همیشــه واضح و پررنگ بکشید .پدر و مادر و بزرگترهای مهربان از اینکه اجازه میدهید
کوچولوها از فکر و توانایی خودشــان در کشیدن نقاشیها استفاده کنند بزرگترین محبت را در
حق آنها کردهاید و از این که نقاشیها را به دستمان میرسانید بسیار متشکریم.
صبا

باد

رویید و رویید
در یک علفزار
یک بوته گل
یک بوته خار
خورشید تابان
بر هر دو تابید
از نور و گرما
بر هر دو بخشید
این سهم خود را
در غنچه جا داد
آن سهم خود را
بر تیغها داد
پروانهای داشت
در دشت میگشت
آن بوتهها را
میدید در دشت
آمد نشست او
بر بوته خار
آن خار بر او
زد نیش بسیار
از بوته خار
پروانه پا شد
از بوته گل
یک غنچه وا شد

بهار رویایی

باد ،من تو را دوست دارم
اگر پیش من میآمدی من هم با تو میوزیدم
اگر تو باد تابستان بودی من با تو گرم گرم میوزیدم
و اگر باد زمستان بودی من با تو سرد سرد میوزیدم
ای باد بیا با هم بوزیم برویم ،برویم تا دل ابرها
برویم ،برویم تا قلب آسمان
باد ،من تو را دوست دارم

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  139460311005001097هیأت 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
هادی بابری فرزند احمد به شماره شناسنامه  4648صادره از نیریز در
یکباب خانه به مساحت  125مترمربع پالک  7فرعی از  4060اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  2 ،1فرعــی از  4059 ،4060اصلی واقع در نیریز
بخش  22فارس خریداری از مالکین رســمی خاتون زردشت و محمود
محمدیان محرز گردیده اســت .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 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 اول94/8/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/15 :
/21376م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی
آگهی حصر وراثت
زیبا عرب حنائی فرزند مراد به شرح درخواستی که به کالسه 94-1-400
این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و
اعالم داشته که مراد عرب حنائی فرزند قلی به شماره شناسنامه 6041
صادره از شیراز در تاریخ  94/7/30در اقامتگاه دائمی خود زرقان فوت
نموده و وراث حینالفوت وی عبارتند از:
 -1علی عرب حنائی فرزند مراد به شــماره شناســنامه  108صادره از
شیراز متولد  1354فرزند متوفی
 -2محمد عرب حنائی فرزند مراد به شــماره شناسنامه  86صادره از
شیراز متولد  1360فرزند متوفی
 -3مجتبی عرب حنائی فرزند مراد به شــماره شناسنامه  280صادره از
شیراز متولد  1361فرزند متوفی
 -4محسن عرب حنائی فرزند مراد به شماره شناسنامه  833صادره از
شیراز متولد  1365فرزند متوفی
 -5لیال عرب حنائی فرزند مراد به شماره شناسنامه  78صادره از شیراز
متولد  1356فرزند متوفی
 -6اعظم عرب حنائی فرزند مراد به شــماره شناسنامه  180صادره از
شیراز متولد  1358فرزند متوفی
 -7زیبا عرب حنائی فرزند مراد به شــماره شناســنامه 2281102637
صادره از شیراز متولد  1371فرزند متوفی
 -8حکیمه عرب حنائی فرزند الهقلی به شماره شناسنامه  7406صادره
از شیراز متولد  1338همسر متوفی و الغیر
اینک شورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک
نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراضی 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.
 /22654م الف
شورای حل اختالف شعبه اول زرقان

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  139460311001020495مورخ  94/7/26هیأت سوم
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ســکینه موســوی عین ورزانی
فرزند ســید رحمن به شماره شناســنامه  2810صادره از تهران در
ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت  222/90مترمربع پالک 5484
فرعی از  1659اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  218فرعی از 1659
اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی حصه مشاعی
متقاضی 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 اول94/8/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/15 :
/21375م 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  139460311001022657مورخ  94/8/21هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی نوبر کریمــی فرزند غالم به
شماره شناســنامه  262صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  192/93مترمربع پالک  4865فرعی از  2086اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  101فرعی از  2086اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رســمی زالی جهاندیده محرز گردیده است .لذا
بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت 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 اول94/8/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/15 :
/21374م 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  13946031101019234مــورخ  94/7/15هیأت 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 بالمعــارض متقاضی یداله پوربخــش فرزند باقر به
شــماره شناسنامه  3788صادره از فسا در ششــدانگ یکباب خانه به
مساحت  199/46مترمربع پالک  1961فرعی از  2081اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  2081اصلی واقع در بخش  4شیراز حصه مشاعی 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
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 اول94/8/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/15 :
/20263م 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  139460311001022219مــورخ  94/8/12و اصالحی
 139460311001023625مــورخ  94/9/1هیــأت اول موضــوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی علی اکبر رحمانی فرزند رضا به شماره شناسنامه
 720صادره از شــیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 107/90
مترمربع پــاک  11386فرعی از  2139اصلی مفروز و مجزی شــده
از پــاک  76فرعی از  2139اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری
از مالک رســمی صغری خردمند 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
داشته باشــند 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 سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/9/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/30 :
/22573م 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  139460311005000844هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی علیرضا ســعادت فرزند علیاکبر به شماره شناسنامه 867
صادره از نیریز در یکباب خانه به مســاحت  270مترمربع پالک 8
فرعی از  1951اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1951اصلی واقع در
نیریز بخش  22فارس خریداری از مالکین رســمی اسداهلل سعادت
و اصغر ســعادت و خانم سعادت 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 باشــند 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 اول94/8/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/15 :
/21377م 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  139460311001019228مــورخ  94/7/15هیأت 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 صغرا کشــاورز فرزند حســین به
شــماره شناســنامه  3صادره از شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به
مســاحت  199/74مترمربع پالک  1985فرعــی از  2081اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  2081اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رسمی رســتگار شیردل 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 اول94/9/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/30 :
/21844م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

