7

ماهک
پنجشنبه  26اردیبهشت  10 1398رمضان  May 16، 2019 1440سال بیست و چهارم شماره 6628

قصه

زیباترین هدیه تولد

بیایید زود بخوابیم

ندافیان
یکی بــود یکی نبود غیــر از خدای مهربــون هیچکس نبود.
در جنگلی سرســبز و زیبا پروانــهای زندگی میکرد .او دلش
میخواســت دوســتان زیادی پیدا کند .روزی به جشــن تولد
خرگوشک دعوت شــد .پس فکر کرد بهترین هدیه را برای
خرگوشــک آماده کند .همه جا را گشــت اول خواست شاخه
گلــی به او بدهد اما این کار درســت نبــود و هیچ گلی حاضر
نشد از دوستانش جدا شود و با پروانه برود .همانطور که همه
جا را میگشــت چشمش به خرسی افتاد .خرسی گفت خوش
به حالت که به جشــن تولد دعوت شــدی .من با خرگوشک
قهرم و البته او قهر کرده و من را دعوت نکرده .پروانه فکری
به ذهنش رســید .باالخره روز تولد خرگوشــک فرا رسید و
خرگوشــک کادو دوستانش را دید و تشــکر کرد .بعد نوبت
کادو پروانه رســید پروانه گفت همه چشــمهایتان را ببندید
تا کادوی من را ببینید .همه با تعجب چشمهایشــان را بستند
آن وقــت پروانه گفت حــاال باز کنید .خرگوشــک روبهروی
خود خرســی را دید .خرســی با لبخند به خرگوشــک گفت:
تولد مبارک .پروانه به خرگوشــک گفــت این بود هدیه من.
آشتی تو با خرســی .خرگوشک لبخند زند .خرسی هم لبخند
زد و حیوانات برای آنها دســت زدند .خرگوشــک به پروانه
گفت این زیباترین هدیه بود .خیلی دلم میخواست با خرسی
آشــتی کنم .آن روز پروانه توانســت چند دوست جدید را به
دوســتانش اضافه کند .او اطمینان داشــت میتواند دوســتان
زیادی داشته باشد.

بچهها سالم
این روزها فصل امتحان اســت .بعضی از بچهها شــبها
دیروقت میخوابند چون به قول خودشان مشغول درس
خواندن هســتند .بچهها هیچ میدانید کمبود خواب روی
شما چه اثر نامطلوبی دارد.
خواب مناســب و کافی در طول شب میزان رفتارهای بد
را کاهش میدهد .حتی باعث میشــود ضریب هوشــی
افزایش یابد و شــما هنگام یادگیری راحتتر مطالب را
بیاموزید .با برنامهریزی صحیح میتوانید خواب مناســب
داشــته باشــید و هم به تکالیف و خوانــدن درسهایتان
بپردازید.
مراقب سالمتی خود باشید
دوست شما ماهک

شعر

چقدر شهر و محله خود را
می شناسید؟
بچه ها سالم
تا حاال حتماً نقشــه شهرتان را دیده اید.
روی نقشه چیزهایی مشخص شده مثل
مراکز تفریحی ،تاریخی و...
آیا با این مراکز آشنایی دارید؟
نام چنــد مــکان تفریحی شــهرتان را
می شناسید؟
نــام چنــد مــکان تاریخی شــهرتان را
می شناسید؟
در ایــن مورد بــا دوســتانتان صحبت
کنید و برای آشــنایی با نقشــه شهر از
بزرگترهایتان کمک بگیرید.

دوست من سالم

چند روزی میشود که میخواهم یک چیزی را به تو بگویم اما خجالت میکشم چون من باعث شدم تو با مریم
قهر کنی و فکر کنی که او پاککن قشــنگت را برداشــته .راستش وقتی پاککن تو را دیدم خیلی از آن خوشم
آمد چه رنگ قرمز زیبایی داشت .من هم از همان پاککنها دلم خواست ولی تو حتی اجازه ندادی به آن دست
بزنم .وقتی زنگ تفریح همه از کالس بیرون رفتند متوجه شدم پاککن زیر نیمکت افتاده .با کفشم محکم آن
را پرتاب کردم و نمیدانم کجا افتاد .وقتی تو به کالس آمدی زنگ امال متوجه گم شــدن پاککن شــدی و فکر
کردی مریم آن را برداشته من هم چیزی نگفتم .حاال که این نام را میخوانی اطمینان دارم من را میبخشی اصالً
با همدیگر کمک میکنیم تا پاککن پیدا شود.
دوست پیشمان تو لیال

وقت اذان

عاطفه

وقت اذان هستم
مثل کبوترها
پر میکشد قلبم
سوی منارهها
با سجدههای من
میروید از هر جا
سوسن ،گل شببو
زیباترین گلها
من با دعای خود
میخواهم از یک دوست
تا یاورم باشد
میدانم او نیکوست
پروانه با شادی
پر میکشد دورم
انگار گل هستم
یک آسمان نورم

رادبه رزازان

مهری صفارزاده
 3ساله

ثبتی و دادگستری
آگهی حصر وراثت
بهروز مرادیان به شماره شناسنامه  14متولد  1336/9/12به شرح
دادخواست به کالسه  26/98از این شورا درخواست صدور گواهی
حصر وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان یاسین مرادیان به
شماره شناسنامه  2480086305در تاریخ  97/4/25در شهرستان
داراب بدرود حیات گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر به شماره شناسنامه  14صادره
از داراب پدر متوفی
 -2مریم صفایی به شــماره شناســنامه  7صادره از داراب مادر
متوفی
 -3یاسمین مرادیان به شــماره شناسنامه  248117892صادره از
داراب فرزند متوفی
 -4فاطمه قائدی به شماره شناســنامه  2480549763صادره از
داراب همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه
عصر مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شــخص یا اشخاصی
اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی نزد او میباشــد از تاریخ
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شــعبه جنت شهر شورای حل
اختالف تقدیم در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد.
 /61م الف
رئیس شعبه  06شورای حل اختالف جنت شهر
غالمعباس نجفی

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  6فارس
نظر به اینکه رضا حسینپور اردکانی فرزند خیراله به استناد دو برگ
استشهادیه گواهی شده از دفتر اسناد رسمی  239هماشهر منظم به
تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی به این اداره مراجعه
نموده و مدعی اســت سند مالکیت ســه دانگ مشاع از ششدانگ
پالک  181فرعی از  24اصلی واقع در قطعه یک بخش  6فارس مشهور
به طارونه به علت جابجایی مفقود گردیده اســت که با بررســی
دفتر امالک مشخص شد سند مالکیت اولیه ذیل شماره الکترونیک
 139520311016000790دفتر امالک به نام رضا حسینپور اردکانی ثبت
و سند مالکیت به شماره چاپی /647495ب 94/صادر گردیده مفقود
گردیده لذا مراتب به استناد تبصره یک ماده  120آیین نامه اصالحی
قانون ثبت یک نوبت آگهی و متذکر میگردد که هر کس نســبت
به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت
نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه
و اعتراض خود را ضمن تقدیم اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله
تســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت
اعتراض اصل سند ارائه نشد اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق
مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/32م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سپیدان
علییار زارعی

آگهی حصر وراثت
رسول اوجی دارای شناسنامه شماره  1197متولد  1330به شرح دادخواست
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان کبری جعفرنژادیان شیرازی به شماره شناسنامه  79543در تاریخ
 94/2/21در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن
مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر رسول اوجی فرزند متوفیه
 -2عظیم اوجی به شــماره شناســنامه  987صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفیه
 -3غالمرضا اوجی به شماره شناسنامه  1354صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفیه
 -4علیرضا اوجی به شماره شناســنامه  1418صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفیه
 -5فاطمه اوجی به شماره شناســنامه  553صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفیه
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت آگهی
مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفیه
نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به شورا تقدیم نمایند
بدیهی اســت پس از انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /2067م 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  139760311035008046مورخ  97/12/26هیأت
اول /دوم موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و
ســاختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک شیراز ناحیه ســه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
حسین تراب کیا فرزند نادعلی به شماره شناسنامه  453کد ملی
 1209434709صادره از سمیرم متقاضی نسبت به ششدانگ یکباب
ساختمان به مساحت  156/54مترمربع به پالک  11/7505مفروز و
مجزی شده از پالک  11/278باقیمانده واقع در شیراز قصر قمشه
 18میعاد  18/10ســمت چپ درب اول کدپســتی 7199945489
خریداری از مالک رســمی رمضان امیدپور محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نســبت 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 است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول98/2/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/2/26 :
/1141م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
شاپور زارع شیبانی

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  139760311035008090مورخ  97/12/27هیأت اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
سه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی رضا شهبازی فرزند عبداهلل به
شماره شناسنامه  1200164806کد ملی  1200164806صادره از سمیرم
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  142/19مترمربع به
پالک  11/7506مفروز و مجزی شده از پالک  11/278باقیمانده واقع
در شــیراز قصر قمشــه خیابان میعاد کوچه  22فرعی  22/13فرعی
شــهید قرقانی روبروی کوچه  6کدپستی  7198946519خریداری از
مالک رســمی صدراله امیدپور 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 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 اول98/2/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/2/26 :
/1140م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
شاپور زارع شیبانی

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  139760311035007918مــورخ  97/12/20هیأت اول/
دوم موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه سه
تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی ابوذر رنجبــران فرزند جهانگیر به
شماره شناسنامه  1547کد ملی  2292367521صادره از شیراز نسبت به
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  124/02مترمربع که برابر نامه شماره
 97/974978مورخ  97/10/1اداره اوقاف ناحیه  4شیراز موازی  19مترمربع
از عرصه موردنظر وقفی شــیخ زینالعابدین میباشــد به پالک 16/1720
مفروز و مجزی شــده از پالک  16/754واقع در شــهرک جوادیه خیابان
فاطمهالزهرا ســمت چپ منزل چهارم کدپستی  71977خریداری از مالک
رســمی نصراله جهاندیده 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 داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه 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 ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول98/2/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/2/26 :
/1139م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
شاپور زارع شیبانی

آگهی حصر وراثت
حمزه مرادیان به شماره شناسنامه  40متولد  1355به شرح دادخواست
به کالســه  56/98از این شورا درخواســت صدور گواهی حصر وراثت
نموده و اعالم داشــته که شــادروان آرزو انداوه به شماره شناسنامه
 731در تاریخ  97/5/28در شهرستان داراب بدرود حیات گفته و وراث
حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر به شــماره شناسنامه  40صادره از
داراب همسر متوفیه
 -2آیناز مرادیان به شماره شناســنامه  248573826صادره از داراب
فرزند متوفیه
 -3امیرمحمد مرادیان به شــماره شناســنامه  2481058704صادره از
داراب فرزند متوفیه
 -4مهســا مرادیان به شماره شناسنامه  2480799875صادره از داراب
فرزند متوفیه
 -5قبادعلی انداوه به شماره شناسنامه  5044صادره از ایذه پدر متوفیه
 -6مینا بهادرانی به شماره شناسنامه  31صادره از رامهرمز مادر متوفیه
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه عصر
مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شــخص یا اشــخاصی اعتراضی
دارند و یا وصیتنامه از متوفیه نزد او میباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف
مدت یک ماه به شعبه جنت شهر شورای حل اختالف تقدیم در غیر این
صورت گواهی صادر خواهد شد.
 /52م الف
رئیس شعبه  06شورای حل اختالف جنت شهر
غالمعباس نجفی
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  139760311035007948مورخ  97/12/22هیأت اول/
دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه سه
تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی ذبیح اله دینکانی فرزند حبیب اله
به شماره شناســنامه  7کد ملی  2299283617صادره از شیراز نسبت
به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت  339/79مترمربع به پالک
 15/6314مفروز و مجزی شــده از پالک  15/13باقیمانده واقع در شیراز
کمربندی اکبرآباد  10متری شــهید دینکانی خریداری از مالک رســمی
حبیب اله دینکانی 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 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.
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