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سال بیست و یکم شماره 5847

داستان

روزی روزگاری
در یــک جنــگل
بــزرگ خرگوش
کنجکاوی زندگی
می کرد .یک روز،
خرگوش کنجکاو
در حــال دویــدن و بــازی کردن بــود که به چشــمه ای
سحر آميز رسید.
خرگوش می خواســت از چشــمه آب بنوشــد که ناگهان
زنبوری خود را به خرگوش رســاند و بــه او گفت :از این
چشــمه آب ننــوش .هر كــه از اين آب بنوشــد كوچك
مي شود.
اما خرگوش به حرف زنبور گوش نکرد و از آب چشــمه
نوشید .خرگوش به اندازه ی یک مورچه ،كوچك شد.
خرگوش خیلی ناراحت شد و از زنبور پرسيد :حاال چه کار
کنم؟ خواهش می کنم به من کمک کن تا دوباره مثل قبل
شوم.
زنبورگفت :من به تو گفتم از این چشمه ،آب نخور ولي تو
توجه نكردي.
خرگوش پرسيد :حاال چه کار کنم؟
زنبورگفــت :تــو باید به کوه جادو بروی تا راز چشــمه را
کشف کنی .خرگوش و زنبور رفتند و رفتند تا به کوه جادو
رسیدند.
خرگوش پرسيد :حاال باید چه کار کنم؟
زنبور گفت  :تو باید جــواب معمایی را که روی کوه جادو

شعر

نوشته شده پیدا کنی.
خرگوش شروع به خواندن معما کرد.
معمای اول این بود :آن چیست که گریه می کند اما چشم
ندارد؟
خرگوش نشســت و فکر کرد .ناگهــان فریاد زد و گفت:
فهمیدم ،فهمیدم ،آن ابر است .
با گفتن این حرف خرگوش  ،ســنگی کــه معما روی آن
نوشته شــده بود كنار رفت و آنها داخل يك راهرو شدند
ولــي انتهاي راهرو هم بســته بود و معمــای دیگری روي
ديوار نوشته شده بود.
معما این بود :آن چیســت که جان ندارد ولی دنبال جاندار
می گردد؟
خرگوش باز هم فکرکرد و گفت :فهمیدم تفنگ است.
با گفتن جواب معما ،ســنگ دوم هم كنــار رفت و غاری
در برابر خرگوش ظاهر شــد .زنبور به خرگوش گفت  :تو
بایــد به درون غار بروی .خرگوش به درون غار رفت و در
آنجا چشمه ای دید که شبیه چشمه جادویی بود.
زنبــور به خرگوش گفــت که تو باید از این آب بنوشــی.
خرگوش از آب چشــمه نوشــید و دوباره به شکل عادی
خود برگشت و از زنبور تشکر کرد.
زنبور گفت حاال راز چشمه را فهمیدی ؟
خرگوش گفت :بله .من باید به تو اعتماد می کردم و چون
مرا آگاه كرده بودي نبايد از آب چشمه می نوشیدم .
من يــاد گرفتم كه به نصيحت دلســوزانه بزرگتران توجه
كنم و به حرف آنها اعتماد كنم تا دچار مشــكلي نشــوم .
آري راز چشمه اعتماد بود.

ماشین من

ماشین من ،جان جان
ترمز و گاز ،قان قان
با سرعت خیلی زیاد
مثل باد
به چپ ،به راست
تو کوچه و خیابان
هر دو تا که خسته شدیم
خاموش شدیم
پارک می کنیم
ماشین من توی کمد
من توی رختخوابم
بوق ،بوق ،نه بوق نزن
من حاال خواب خوابم
ماشین من،جان جان
ترمز و گاز ،قان قان

گرگ و االغ

سینا زارعی
 7ساله

روزي االغ هنــگام علف خوردن ،كــم كم از مزرعه دور
شد  .ناگهان گرگ گرسنه اي جلوي او پريد.
االغ خيلي ترسيد ولي فكر كرد كه بايد حقه اي به گرگ
بزنــد وگرنه گرگه اونو يك لقمه مــي كنه ،براي همين
لنگان لنگان راه رفت و يكي از پاهاي عقب خود را روي
زمين كشيد.
االغ ناله كنان گفت :اي گرگ در پاي من تيغ رفته است،
از تو خواهش مي كنــم كه قبل از خوردنم اين تيغ را از
پاي من در بياوري.
گرگه با تعجب پرسيد :براي چه بايد اينكار را بكنم من
كه مي خواهم تو را بخورم.
االغ گفــت :چون ايــن خار كه در پاي من اســت و مرا

7

کتری غرغرو

قل قل و قل قل می کنه
کتری ما روی اجاق
از دهنش بیرون میاد
یه عالمه بخار آب
مامان صداش و می شنوه
زود چایی رو دم می کنه
کتری ما خوشش می آد
غر غرش و کم می کنه

خيلــي اذيــت مي كنــد اگر
مرا بخــوري در گلويت گير
مي كند و تو را خفه مي كند.
گرگ پيش خودش فكر كرد
كه االغ راست مي گويد براي
هميــن پــاي االغ را گرفت و
گفت :تيغ كجاســت؟ من كه
چيزي نمي بينم و ســرش را
جلو آورد تا خوب نگاه كنه.
در هميــن لحظــه االغ از فرصــت اســتفاده كــرد و با
پاهــاي عقبش لگد محكمي به صــورت گرگ زد و تمام
دندان هاي گرگ شكست.
االغ با سرعت از آنجا فرار كرد  .گرگ هم خيلي عصباني
بود از اينكه فريب االغ را خورده است.

ثبتی و دادگستری
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  25000333مورخ  95/4/5هیــأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خفر تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی بهزاد نعمتی جزه فرزند ایاز به شــماره شناسنامه  523صادره
از باب انار نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان تجاری به مساحت 40
مترمربع تحت پالک  199/1625مفروز و مجزا شــده از پالک 199/435
واقع در شــهر باب انار انتقالی از ورثه ابوالقاســم توکل محرز گردیده
اســت .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  60روز اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول95/5/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/5/31 :
/10942م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خفر
روحاهلل دهقان
آگهی مزایده
نظر به اینکه به موجب پرونده اجرایی شماره  950321ش  1اجرای احکام
مجتمع شورای حل اختالف شــماره ( 2بنی هاشمی) شیراز اموال توقیف
شده محکوم علیه حکیمه موسوی مدیریت شرکت آتریت تجارت فردا
به شرح ذکر شده ذیل این اجرای احکام قصد فروش و مزایده آن اموال
را دارد و کارشــناس محترم دادگستری آن اموال را به شرح ذکر شده
ارزیابی و توصیف نموده که پس از تشریفات قانونی و رعایت ماده 75
قانون اجرای مدنی مقرر است اموال مشروحه در روز چهارشنبه مورخ
 95/6/17از ســاعت  16الی  19در دفتر اجرای احکام واقع در شیراز آخر
خیابان بنی هاشمی ساختمان شهرداری منطقه  5قدیم از طریق مزایده
حضوری به فروش برسد مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع شخص یا
اشخاصی برنده مزایده شناخته خواهند شد که باالترین مبلغ را پیشنهاد
نمایند و  10درصد آن را نقدا پرداخت نمــوده و مابقی را ظرف  10روز
پرداخت کننــد چنانچه برنده مزایده در وقت مدت  10روز از پرداخت
مابقی بهای مزایده خودداری نماید ســپرده ( 10درصد پرداخت شده
از طرف وی) پس از کســر هزینه مزایده بــه نفع صندوق دولت ضبط
و مزایده تجدید خواهد شــد متقاضیان میتوانند مدت پنج روز قبل از
موعد مقرر از اموال ذکر شده دیدن نمایند.
/12696م الف
مدیر اجرای احکام شورای حل اختالف مجتمع شماره ( 2بنی هاشمی)
شیراز
مختار هنرمند تزنگی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  25000252مورخ  95/3/24هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خفر تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی برجعلی مقدم فرزند اکرم به شــماره شناسنامه  23صادره
از خفر نســبت به ششدانگ یکباب ســاختمان مسکونی به مساحت
 466/53مترمربع تحت پالک  200/2219مفروز و مجزا شده از پالک
 200واقع در شهر خفر انتقالی از ورثه حاتم اقلیمی 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
 60روز 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 اول95/5/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/5/31 :
/10943م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خفر
روحاهلل دهقان
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  25000151مورخ  95/3/9هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خفر تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی علیحســین منفرد خانه کهدانی فرزند غالمرضا به شماره
شناســنامه  2687صادره از خاوران نســبت به ششــدانگ یکباب
ساختمان مسکونی به مساحت  87/62مترمربع تحت پالک 186/3317
مفروز و مجزا شــده از پالک  186/990واقع در خاوران انتقالی از ورثه
شمسی خانم شریفی محرز گردیده است .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  60روز 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 اول95/5/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/5/31 :
/10939م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خفر
روحاهلل دهقان

آگهی ابالغ دادنامه کیفری به شخص مجهولالمکان
بدینوســیله به رضا طاهری فرزند محمدرضا که به موجب دادنامه شماره  681/95در پرونده کالسه  941143به اتهام حمل و نگهداری سه کیلو و
چهارصد گرم تریاک به تحمل سه ســال حبس تعزیری محکوم گردیده است ابالغ میشود چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف ده
روز از تاریخ انتشار این آگهی درخواست خود را به این دادگاه تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام
خواهد شد.
/12700م الف
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه انقالب اسالمی شیراز
فقیهی

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  139560311008000893هیأت مورخ  95/4/31موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی محمد قناعتپیشه فرزند احمد به شماره شناسنامه
 294صادره از جهرم در ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 200
مترمربع پالک  8481فرعی از  4094اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 1202فرعــی از  4094اصلی واقع در بخش  11فــارس خریداری از مالک
رســمی مالکین خارقان محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتــب در دو نوبت به فاصلــه  15روز در روزنامه عصر مردم 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 تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 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 اول95/5/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/5/31 :
/401م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
مسعود جاوید جهرمی

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  139560311008000887مــورخ  95/4/30هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی احمد کریمزاده فرزند اکبر به شماره شناسنامه 98
صادره از جهرم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  200مترمربع پالک
 8484فرعی از  4094اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1202فرعی از
 4094اصلی واقع در بخش  11فارس خریداری از مالک رسمی ورثه مرحوم
محمدجعفر محجوب محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتــب در دو نوبت به فاصلــه  15روز در روزنامه عصر مردم 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 مــدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول95/5/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/5/31 :
/417م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
مسعود جاوید جهرمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  25000283مورخ  95/3/27هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خفر تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی زهره قاســمی نوروزانی فرزند قاسمعلی به شماره شناسنامه
 1671صادره از خفر نســبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به
مســاحت  303/91مترمربع تحت پالک  200/2218مفروز و مجزا شده
از پالک  200واقع در شهر خفر انتقالی از سید محمد حسینی شهر خفری
محرز گردیده است .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  60روز 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 است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول95/5/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/5/31 :
/10940م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خفر
روحاهلل دهقان

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  25000336مورخ  95/4/5هیــأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خفر تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی محمدحســین اســعدی گلبرنجی فرزند غالمحسین به شماره
شناســنامه  5صادره از باب انار نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به
مســاحت  274/68مترمربع تحت پالک  199/1626مفروز و مجزا شده
از پالک  199/470واقع در شــهر باب انار انتقالی از ورثه ابوالقاسم توکل
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  60روز 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 اول95/5/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/5/31 :
/10941م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خفر
روحاهلل دهقان

آگهی ثبت طالق
بدینوسیله به اصغر نوروزی فرزند حسن ابالغ میگردد که برابر رأی شماره  298مورخ  95/3/8دادگاه خانواده شعبه  14شیراز شما محکوم به طالق
همســرتان لیال شبانیجو میباشید لذا بدینوسیله به شما اخطار که ظرف مدت یک هفته پس از این اخطاریه به آدرس این دفترخانه واقع در شیراز
فلکه خاتون ابتدای بلوار الزهرا کوچه  28دفتر طالق  6شیراز مراجعه و اال برابر مقررات نسبت به طالق غیابی اقدام قانونی به خواهد آمد.
 /12692م الف
سردفتر طالق  6شیراز -سید احمدرضا موسوی

