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خداوندا تو را سپاس

نامه ای به خدا

مریم سعادتبخش
کالس سوم دبستان

ای خــدای مهربان تو را ســپاس میگویــم و از تو
بسیار سپاسگزارم .به من نعمتهای زیادی دادهای.
مثالً پــدر و مادر مهربان ،پدربــزرگ و مادربزرگ
مهربــان .راســتی ای خدا جــان فصلها هــم تو را
دوســت دارند این را خو ِد خو ِد زمستان گفت .وقتی
از او پرسیدم :پیراهن سپید قشنگ بارانیات را چه
کســی به تو هدیه داده؟ گفت :خــدای خوب .حتی
وقتی از درخت خشک و بدون برگ حیاط پرسیدم:
چه کســی لباســت را از تو گرفته؟ گفت :کسی که
قرار اســت به جای آن یک لباس قشنگتر ،سبزتر
و پرگلتر هدیه دهد .فهمیدم خیلیها مثل من تو را
دوست دارند و زیباتر از من به تو میگویند سپاس
ای کاش من هم مثــل آن درخت منتظر هدیهای از
تو بودم یا مثل زمستان هدیهام را از تو گرفته بودم.
انگار کســی صدایــم میزند مــیروم و میآیم بقیه
نامهام را برایت مینویسم...
ای خدای مهربان ببخشــید که وســط نامهام رفتم.
پــدر صدایــم زد و گفت :باید چند تــا از لباسهای
خوب و نو را به بچههــای زلزلهزده هدیه کنم .پدر
میگوید گاهی از طرف خدا ،یک انســان به انســان
دیگــر هدیه میدهــد .من خیلی دلــم میخواهد از
طرف تو و از طرف خودم این هدیه را به دست چند
نفر از دوستان خوبمان برسانم .آنها در این زمستان
سردشان است .ای خدای مهربان ممنون که مواظب
دوستان کوچک ما هستی.
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چگونه جیرجیرک آواز میخواند؟

زمستان از کجا میآید؟
نویسنده :صبا
طراح :فرحان

دوست من سالم!
تو میدانی زمستان از کجا میآید؟
زمستان از پشــت کوههای برفی
میآید.
از نوک قله کوهها از زیر برفها.
زمستان از پیش خدا میآید .سپید ،سپید است .پس همگی به آن
سالم کنیم.
سالم زمستان حالت چطور است؟

میو میو ،جیک جیک

سال بیست و سوم شماره 6256

قصه

نویسنده :مهری ماهوتی

بچه گربــه دنبال غذا میگشــت که
صدایی شنید جیک! جیک!
بچه گربه خوشــحال شد و گفت میو
میو! یک چیز پیــدا کردم .بچه گربه
تخم مرغ ندیده بود آن را چرخاند و
با خودش گفت این چیه؟ نه در داره نه پنجره! از آن چیز دوباره
صدا آمد جیک جیک! بچه گربه پرسید :آهای ! تو کجایی؟ صدا
پرسید خودت کجایی؟ زود من را بیاور بیرون .بچه گربه از آن
چیز ترسید دمش را گذاشت روی کولش و در رفت .دنبال یک
غذای بیدردســر رفت .در بسته باز شــد! و یک چیز عجیب! و
یک جوجه از تخم بیرون آمد.

جیرجیــرک حشــرهای
اســت که به طــور ویژهای
توجــه مــا انســانها را به
خود جلب کرده اســت اما
جالب اینجاســت کــه این
حشــره هرگز آواز نمیخواند بلکه برای ما کمانچه
مینوازد .صدایی که از این حشــره برمیآید بر اثر
ساییدن بالهای زیرش بر روی هم است یعنی آنکه
یکی از بالهای جلویی خود را که دندانهدار است بر
روی بال دیگرش میکشد و صدا تولید میکند مانند
کمانچه .جیرجیرک گوشهای حساسی دارد که این
گوشها به جای سرش بر روی پاهایش قرار گرفته
است.
***

وقتی ما کوچولوهــا میگوییم به مادر
خیلی وابستهایم و هرگز نمیخواهیم از
مادر جدا شویم بزرگترها چه واکنشی باید
نشان دهند؟

گاهی ما کوچولوهای کم سن و سال چنین حرفهایی
میزنیم که نشــانه وابســتگی به مادر میباشد .نباید
به مــا بگویید که چــرا این فکرهــا را داریم و حتی
پافشــاری کنید که فکرمان غلط اســت .حرفهای
ما نشــانه ترس و جدایی از مادر اســت باید در این
موارد به ما کودکان اطمینان دهید که هرگز ترکمان
نمیکنید تا از نگرانی ما کم شود .این حرفها نشانه
وابستگی دائمی به مادر نیست بلکه نگرانی است که
ما کوچولوها داریم.
منبع :اینترنت

شعر

لباس نو

7
مهری ماهوتی

دونه لباس تنگشو درآورد
کی بود براش لباس بهتر آورد؟
کار منه بهار بهار بهارم
عیدی برای دونهها مییارم
چند روزه که مشغول دوخت و دوزم
برای دونهها لباس میدوزم
پیرهن کهنه شونو درمیارم
لباس سبز و نو به جاش میذارم
***

مسواک میزنم

نویسنده :صبا
طراح :فرحان طالبزاده
من هر شب مسواک میزنم
میکروبها رو دور میریزم
خوشبو میشه دهان من
زیبا میشه صورت من
تا دوستا ُم من میبینم
به اونا لبخند میزنم

طاها عرفانفرد
 6ساله

هلیا کشاورزی
کالس اول

ثبتی و دادگستری
آگهی حصر وراثت
خلیل اردالی فرزند ابراهیم دارای شناســنامه شماره 2529815046
متولد  1361/7/1به شرح دادخواست به کالسه  96/198از این دادگاه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
ابراهیم اردالی فرزند بابا به شماره شناسنامه  2529754187متولد
 1319/6/19در تاریخ  95/11/10در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2اسماعیل اردالی به شماره شناســنامه  2529359751صادره از
حوزه استهبان فرزند متوفی
 -3زینل اردالی به شــماره شناسنامه  2529360561صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
 -4محمدحسین اردالی به شماره شناسنامه  2529953228صادره از
حوزه استهبان فرزند متوفی
 -5مریم نگار به شماره شناســنامه  2529782334صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
 -6مهناز نگار به شماره شناســنامه  2529782326صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
 -7حلیمه اردالی به شماره شناسنامه  2529800472صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
 -8فاطمه اردالی به شماره شناسنامه  2529953236صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
 -9طیبه اردالی به شــماره شناســنامه  2520008512صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
 -10فاطمه نســاء نگار به شماره شناسنامه  2529356343صادره از
حوزه استهبان همسر دائمی متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در روزنامه
عصــر مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شــخص یا اشــخاصی
اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /264م الف
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف استهبان
زین العابدین عدالت
آگهی حصر وراثت
لیال فقیه فرزنــد حمید دارای شناســنامه شــماره 2281465179
متولد  1372/4/12به شــرح دادخواست به کالســه  200/96از این
دادگاه درخواســت گواهی حصــر وراثت نمــوده و چنین توضیح
داده که شــادروان حمید فقیه فرزند مذکور به شــماره شناسنامه
 2529185034در تاریــخ  96/9/25در اقامتــگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2شــیما فقیه به شماره شناســنامه  2281075761صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفی
 -3آذر اعتمادفرد به شماره شناسنامه  2451307099صادره از حوزه
فیروزآباد همسر دائمی متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در روزنامه
عصــر مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شــخص یا اشــخاصی
اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /266م الف
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف استهبان
زین العابدین عدالت

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک شماره  2069/3661واقع در بخش 4
شیراز
نظر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ اعیان یکباب خانه به مســاحت
 259/63به پالک ثبتی شــماره  2069/3661بخش  4شــیراز (واقع در
بلوار جانبازان خیابان استاد شهریار خیابان قدسی شیرازی کوچه  7پالک
 )398به موجب رأی شماره  139660311001008641مورخ  96/5/18هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز انجام
نشده و اکنون طبق درخواست مالک (شــهناز زارع) که تقاضای انتشار
آگهی تحدید حــدود اختصاصی را نموده اســت و وقت تحدید حدود
مورخ  96/11/25تعیین و عملیات تحدید حدود پالک مذکور از ساعت 8
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد .به موجب این آگهی از مالکین
و مجاورین دعوت میشود که در موعد مقرر آگهی در محل وقوع ملک
حضور بهم رســانید و مجاورینی که نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی
برابر ماده  86اصالحی موادی از آیین نامه قانون ثبت نســبت به رقبه
مذکور واخواهی دارند یا قبل از انتشار این آگهی اقامه دعوی نمودهاند
و در دادگاه مطرح است میتوانند واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد
مربوطه تسلیم و رســید دریافت دارند .معترض باید ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تســلیم واخواهی به اداره ثبت اسناد مراجع ذیصالح قضایی
مراجعه و دادخواســت تقدیم نمایند در غیر این صورت مستدعی ثبت
یا نماینده قانونــی او میتواند با مراجعه به دادگاه مربوطه گواهی عدم
ارائه دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید اداره ثبت
اسناد بدون توجه به اعتراض عملیات تحدیدی را ادامه خواهد داد.
 /23784م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
آگهی حصر وراثت
مریم شاهسوندی دارای شناسنامه شماره  121متولد  1347/1/1به شرح
دادخواست از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان احمد شاهســوندی به شماره شناسنامه 17
در تاریخ  95/6/6در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2مرضیه شاهســوندی به شماره شناسنامه  257صادره از حوزه بندر
امام خمینی فرزند متوفی
 -3ندا شاهسوندی به شــماره شناسنامه  171صادره از حوزه بندر امام
خمینی فرزند متوفی
 -4محبوبه شاهسوندی به شماره شناســنامه  35صادره از حوزه بندر
امام خمینی فرزند متوفی
 -5علیرضا شاهسوندی به شماره شناسنامه  3620صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -6ایمان شاهسوندی به شــماره شناسنامه  1219صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -7مهین اکبرپور به شــماره شناســنامه  639صادره از حوزه بندر امام
خمینی زوجه متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه
از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی به شورا
تقدیم نمایند بدیهی اســت پس از انقضاء مهلت وفــق مقررات اتخاذ
تصمیم خواهد شد.
 /23796م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز

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  139660311008001949هیــأت اول مورخ 96/7/5
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی نرگس عسکرفرد جهرمی فرزند عسکر به
شــماره شناسنامه  239صادره از جهرم در یکباب کارگاه به مساحت
 499/80مترمربــع پالک  2702فرعــی از  4088اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  4088اصلی واقع در بخش  11فارس خریداری از مالک
رسمی جالل دادگرپور محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت بــه فاصله  15روز در روزنامه عصر مردم 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 اول96/10/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/10/21 :
/905م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان

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  139660311001018927هیأت ســوم موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی امیرعلی حیاتی فرزند نعمتاله به شماره شناسنامه
 1148صادره از فیروزآباد در اعیانی ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 189/07مترمربع پالک  5726فرعی از  2082اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  162فرعی از  2082اصلی واقع در بخش چهار شیراز خریداری از
مالک رسمی اداره اوقاف (موقوفه حاج اقا مجتهد) محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب 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 مــدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/10/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/10/21 :
/22637م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز

آگهی مزایده مرحله دوم
دایره اجرای احکام حقوقی دادگستری داراب در نظر دارد به موجب
پرونده اجرایی کالسه  930011امالک ذیل متعلق به ورثه مرحوم حیدر
رستمی برای بار دوم به مزایده گذارد لذا مراتب آگهی تا هر کس
مایل به شــرکت در مزایده باشد در تاریخ  96/11/9رأس ساعت 10
صبح در محل اجرای احکام دادگستری داراب حضور یابد.
 -1منزل مخروبه مســکونی مفروز مســکونی فاقد پــاک ثبتی به
مســاحت  649/5مترمربع واقع در روســتای دوبان بــا قیمت پایه
 194850000ریال که قابل سکونت نمیباشد.
 -2یکباب ملک تجاری طبق ســند مفروز شامل سه دهنه به شماره
پالک  2151/10به مساحت  57/20مترمربع واقع در داراب بلوار امام
خمینی(ره) کوچه عدل که از ســال  1363در اجاره میباشد و میزان
اجاره ماهیانه مشخص نمیباشد و یک سوم آن در سهم بتول اشرف
قرار گرفته (مغازه وسط) با قیمت پایه  186000000ریال
شرایط مزایده
-1مزایده در حضور نماینده محترم دادســتان ،از قیمت کارشناسی
شروع و شخص یا اشخاصی برنده مزایده اعالم میشوند که باالترین
قیمت را پیشنهاد نمایند.
-2هر کس مایل به خرید باشد میتواند ظرف پنج روز قبل از تاریخ
مزایده جهت اطالعات بیشتر به اجرای احکام حقوقی مراجعه نماید.
-3ده درصد قیمت آن از شــخص برنده نقــدا ً دریافت میگردد
مابقی پــس از  20روز از تاریخ مزایده میبایســت پرداخت گردد
در صورتی که برنده مزایده از پرداخت قیمت یا برداشــتن مورد
مزایــده خودداری نماید مبلــغ مذکور (ده درصد) پس از کســر
هزینههای اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
 /640م الف
مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی داراب
محمدعلی رحیمی

آگهی حصر وراثت
احمد سرفرازی دارای شناسنامه شماره  198متولد  1316/10/10به شرح
دادخواست به کالســه  9609988867701034از این دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بیبی طوبی
جعفرپوریان داراب به شماره شناسنامه  1562در تاریخ  1360/11/17در
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحومه
عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر پسر خواهر متوفیه
 -2داود خان ســرفرازی به شماره شناســنامه  2490008382صادره از
حوزه داراب پسر خواهر متوفیه
 -3یحیی خان ســرفرازی به شماره شناســنامه  2490008390صادره از
حوزه داراب پسر خواهر متوفیه
 -4قمرســلطان سرفرازی به شماره شناســنامه  2490008404صادره از
حوزه داراب پسر خواهر متوفیه
 -5زیور ســرفرازی به شماره شناســنامه  2490008412صادره از حوزه
داراب دختر خواهر متوفیه
 -6صدیقه خانم ســرفرازی به شماره شناسنامه  2490051423صادره از
حوزه داراب دختر خواهر متوفیه
 -7جهان سلطان نیکخو به شماره شناســنامه  2490003763صادره از
حوزه داراب همسر برادر متوفیه
 -8محمدرضا جعفرپوریان به شــماره شناسنامه  2491011514صادره از
حوزه داراب پسر برادر متوفیه
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهــی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفیه نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /637م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه  2داراب  -علی مقدسی

