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مادر من کجاست؟

جوجــه طالیی رفــت تا
رسید به شتر از او پرسید
تو مادر من هستی؟ شتر
خندیــد و گفــت :ها ،ها،
ها ،نه من مادر تو نیستم.
جوجه طالیــی گفت :اگر
تو مادر من نیســتی پس
کی هستی؟ شتر گفت:
من شترم ،همیشه
بار فراوان دارم
به پشت من نگاه کن
ببین ،دو کوهان دارم
طاقت من زیاده
کار میکنم یه دنیا
وقتی گرسنه باشم
خار میخورم تو صحرا
من میتونم روزها
قطرهای آب ننوشم
من میتونم یه دنیا
بار بکشم به دوشم
توی بیابان داغ
بد نمیشه حال من
بچه کوچکم هم
میاد به دنبال من
جوجه طالیی وقتی دید شــتر مادر او نیســت باز هم راه افتاد و رفت و
رفت...

سال بیست و یکم     شماره 5641

شعر

کودکی مردان بزرگ

«آلبرت انیشتین»

محمدعلی دهقانی
پســرک ،شــاگرد کالس اول بود .در کالس روی صندلی خودش آرام مینشســت و فکر
میکرد .خیلی وقتها آموزگار او را به بچهها نشــان مــیداد و میگفت نگاهش کنید! این
پسر خیلی احمق و ساده است .سادهترین چیزها را نمیفهمد .آن وقت بچهها برمیگشتند
و به آلبرت میخندیدند .آلبرت بازیگوش و تنبل نبود ولی نمیتوانســت تند به هر سؤالی
جواب بدهد .او حرف زدن را خیلی دیر یاد گرفته بود ولی هیچ حرفی را بدون فکر کردن
نمیزد .او برای گفتن هر کلمهای خوب فکر میکرد اما آموزگار صبر نداشــت .او دوســت
داشت بچهها سؤالش را فورا ً جواب بدهند و برای فکر کردن به آنها وقت نمیداد .به همین
دلیــل آلبرت کوچولو مرتب تنبیه میشــد .یک روز به مادرش گفتند آلبرت بچه شــادی
نیست! تنها مینشیند و فکر میکند .مادرش فورا ً جواب داد او به خاطر این ساکت است که
دارد فکر میکند .صبر کنید یک روزی میرسد که آلبرت من پروفسور شده باشد!

«گلهای برف»
ملیحه مهرپرور
مانند گل چکید
از چشم آسمان
دنیا سپید شد
چون بال کفتران
آرام مینشست
در چشم خیس رود
گلبرگهای گل
نرم و سپید بود
یخ بست قلب رود
آرام و بیصدا
از پشت شیشه دید
گلهای برف را

دم کی قشنگتر است؟

سعید حسنپور
یکی بــود یکی نبود غیر از خــدا هیچکس نبود .تــوی یک جنگل
بزرگ بین حیوانها مســابقه گذاشــته بودند .مسابقه هر کی دمش
قشنگتره .آقا گرگه که خیال میکرد دمش از همه قشنگتر است تا
سنجاب را دید که او هم داشت میرفت ،دوید و دوید تا در مسابقه
شــرکت کند .آقا گرگه وقتی او را دید فهمید دمش خیلی قشــنگ
اســت و حتماً سنجاب برنده میشود ســپس دوید تا دم سنجاب را
بکند اما حواسش پرت شد و در تلهای گیر افتاد و دمش کنده شد.
حاال دیگر آقا گرگه دمی نداشت تا در مسابقه شرکت کند!

دو متن از معصومه قلیزاده

ساعت و زندگی
خواب بودم
ناگهان ازخواب پریدم .اما دیدم ساعتم هنوز خواب است .ساعتم باطریاش تمام شده بود .ساعت برای زندگی
کردن باطری میخواهد .راستی انسان برای زندگی کردن چه میخواهد؟
بچهها میتوانید در این مورد با دوستانتان صحبت کنید.
***
چه پروانه و سوسک بزرگی!!!
در هندوستان پروانهای وجود دارد که طول هر دو بال آن  4متر است!!!
سوسک بزرگی هم وجود دارد که قد آن نزدیک  2متر است!!!

باران حقجو
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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
برابــر رأی شــماره  139460311001020822مــورخ  94/7/30هیأت اول
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 صمد مرادی فرزند مراد به شماره
شناســنامه  865صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 201/04مترمربع پالک  3796فرعی از  2139اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  2139اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی
عفتالملوک امامی محرز گردیده اســت .لذا بــه 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 اول94/9/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/22 :
/21747م 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  139460311001022661مورخ  94/8/21هیأت 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 علی صفری رنجبر فرزند اسداله
به شماره شناسنامه  535صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  144مترمربع پالک  4874فرعی از  2086اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  101فرعی از  2086اصلی واقع در بخش  4شیراز
حصه مشاعی 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 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 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 اول94/9/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/22 :
/21373م 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  139460311005001828هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک نیریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
محمدحسین عشــایری هراتی فرزند مرتضی قلی به شماره شناسنامه
 20صادره از نیریز در یک قطعه باغ به مساحت  57615مترمربع پالک
 2فرعی از  4904اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  4904اصلی قطعه 4
واقع در نیریز بخش  22فارس مشهور به خراسانی انتقالی سهام مشاعی
خود متقاضی به مســاحت  7615مترمربع معادل پانزده سهم دو سوم
سهم مشاع از خریداری از مالکین رسمی ریحان و ایاز کمالی به مساحت
 50000مترمربع معادل  102/79سهم مشاع بالمناصفه محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب 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 انقضــای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/9/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/7 :
/22597م 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  139460311018000072مــورخ  94/5/24هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده
طشک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مریم ابطحی فرزند سید
غالمحسین به شماره شناسنامه  353کدملی  2559956810صادره از
حوزه  3نیریز به میزان موازی  157ســهم مشاع از  2100سهم مشاع از
جمله  109140سهم سی و یک و یک چهارم سهم مفروز از اراضی مزروعی
و پاچوبه دهمورد از جمله  251460سهم سهام  72سهم سهام ششدانگ
مزرعه و چشمه سارات دهمورد تحت پالک شماره  4فرعی از 7300
اصلی به مســاحت  3785هکتار واقع در بخش  22فارس حوزه ثبت
ملک آباده طشک خریداری از مالک رسمی سید غالمحسین ابطحی
فرزند سید محمد 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 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 اول94/9/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/7 :
/22590م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آباده طشک
سید محیالدین صادقی

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  139460311001006029مورخ  94/4/8هیأت دوم موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیــه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی جان محمد آقایی فرزند نوروز به شــماره شناسنامه 114
صادره از کازرون در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  138/34مترمربع
پالک  53873فرعــی از  1652اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 536
فرعی از  1652اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی نظر
حســینپور 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
رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست 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 اول94/9/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/22 :
/21372م 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  139460311018000073مورخ  94/5/25هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آباده طشــک تصرفــات مالکانه
بالمعارض متقاضی سید غالمحســین ابطحی فرزند سید محمد به شماره
شناسنامه  690کدملی  2559252597صادره از نیریز نسبت به ششدانگ
یک قطعه باغ به مســاحت  102000مترمربع تحت پالک شــماره  1408فرعی
از  7300اصلی مفروز و مجزی شــده از  4فرعی واقــع در بخش  22فارس
حوزه ثبت ملک آباده طشک خریداری از مالک رسمی سند مالکیت مشاعی
رســمی خودش به میزان موازی  612سهم مشاع از  2100سهم مشاع از جمله
 109140سهم ســی و یک و یک چهارم سهم مفروز از اراضی مزروعی و پاچوبه
دهمورد از جمله  251460ســهم سهام  72سهم ســهام ششدانگ مزرعه و
چشمه ســارات دهمورد 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 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 عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/9/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/7 :
/22588م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آباده طشک
سید محیالدین صادقی

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  139460311005001619هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریــز تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی مراد کری عاشــوری فرزند شریف به شماره
شناســنامه  4صــادره از نیریز در یکباب خانه به مســاحت 252
مترمربع پــاک  81فرعی از  3553اصلی متخــذه از پالک 3553
اصلی خریداری از مالک رســمی زینالعابدین عابدتاش که نسبت
به  4سهم مشاع از  5سهم ششدانگ رأی به تنظیم اظهارنامه حاوی
تحدید واقع در نیریز بخش  22فارس محرز گردیده اســت .لذا
به منظور اطــاع 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 انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت
انقضــای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/9/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/22 :
/21423م 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  139460311001022649مورخ  94/8/21هیأت دوم
موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مرتضی دهقانی فرزند
برفی به شــماره شناسنامه  381صادره از شــیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  157/37مترمربع پــاک  7311فرعی از
 2083اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2083اصلی واقع در بخش
 4شــیراز خریداری از مالک رســمی ایرج قهرمانی محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم
و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست 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 اول94/9/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/22 :
/21756م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

