
ماده668قانون مجازات اسالمی

با قانون زندگی کنیم
هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا 
مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد، به 

حبس از سه ماه تا دو سال و تا )74( ضربه شالق محکوم خواهد شد.
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ویژه  به  ها،  روزنامه  از  برخی  های  عنوان  از  یکی 
جاری،  ماه  اسفند  هفدهم  شنبه  سه  در  شهروند 
اختصاص به نشست 2 روزه دومین کنفرانس جامع 
و  مدیران  نظرهای  اظهار  و  ایران  شهری  مدیریت 
در  شهری  مدیریت  های  شیوه  درباره  کارشناسان، 

کشور اختصاص داشت.
را  انتقادات  بگوییم  بهتر  یا  ها  واکنش  مهمترین 
و شهرسازی کرد که  مسکن  و  راه  وزیر  آخوندی 
بیان داشت: نظام مدیریت شهری در ایران شکست 
شهر  شورای  عضو  مسجدجامعی  همچنین  خورده، 
بر  نظارت  توان  شورا  که  داشت  اظهار  نیز  تهران 

شهرداری را ندارد.
و اما این نشست به ریاست محمدرضا عارف نماینده 
ایشان  که  گردید  برگزار  مجلس  در  تهران  مردم 
شهری  مدیریت  الیحه  که  خواست  دولت  از  نیز 
قابل   نکته  اما  و....   دهد  ارائه  مجلس  به  سریعتر  را 
تأمل و توجه این است که چرا در برخی حوزه های 
مدیریت شهری، چالش های بزرگی وجود دارد که 
امروز، خود، موجب گره کور اداره امور شهرداری ها 
مناطق  و  شهرها  برخی  در  که  جایی  تا  است.  شده 
عمر  که  کنند  می  شماری  لحظه  مردم  روستایی، 
شورای چهارم به سر آید و با انتخاب اعضای جدید 
شوراها در انتخابات روز بیست و نهم اردیبهشت سال 
1396، گشایش و تغییر و تحول با برکناری شماری 

از شهرداران، دهیاران و... صورت گیرد.
آیا واقعًا فعالیت 18 ساله شوراهای شهر و روستا  که 
گامی در راستای حضور مردم در امور روزمره مناطق 
شهری و روستایی است، زیانبار و به نوعی موجب 
یا  است  شده  ها  گیری  تصمیم  در  ها  چالش  بروز 
علل و عوامل دیگری بحران مدیریت شهری را در 

شماری از شهرها و مناطق ایجاد کرده است؟ 
و  گوید  می  شهرسازی  و  مسکن  و  راه  وزیر  آنچه 
شکی  همسوست،  تهران  شهر  شورای  عضو  نظر  با 
تنها  نه  افراد  باقی نگذاشته و نمی گذارد که برخی 
صالحیت ورود به عرصه تصمیم گیری در شهرها و 
روستاها را ندارند، بلکه به نوعی از این نهاد مردمی 
از  که  شوراهایی  نمایند.  استفاده  سوء  خواهند  می 
 1377 ماه  اسفند  در  و  بود  هفتم  دولت  افتخارات 

شورا   40/000 تشکیل  برای  انتخابات  برگزاری  با 
امروز  چرا  گردید،  تن   200/000 انتخاب  به  منجر 
ها  حوزه  برخی  در  گردید،  اشاره  که  همانطوری 
است؟  کرده  سردرگم  و  ناراضی  و  را کالفه  مردم 
شوراهایی که علیرغم اعالم محمدرضا عارف نماینده 
ارائه  و  دولت  ورود  خواستار  که  مجلس  در  تهران 
اداری  و  قانونی  نظر  از  شد،  شهری  مدیریت  الیحه 
چرا  اما  دارد؛  تبصره  و  ماده  و  بند  کافی  اندازه  به 
این چنین، خود موجب بروز مشکل و چالش برای 

شهروندان پاره ای از نقاط شده است؟
شاید برخی از کاستی ها و ضعف هایی که موجب 
از  نادرست  اتخاذ تصمیمات غلط و  یا  استفاده  سوء 
سوی برخی شوراهای شهر و روستا شده است را باید 
به شهروندان تا مدیران و اعضای این شوراها نسبت 
داد؛ چرا که بسیاری از مردم، نگاهی واقعی به نقش 
و جایگاه خود نمی کنند و بعد از هر انتخاباتی، از 
با گه گاه  انتظار دارند که  صحنه خارج می شوند و 
انتقادات کوچه و بازاری، برخی ضعف ها برطرف 
و  مردم  جدی  ورود  که  است  حالی  در  این  شود. 
رسانه ای کردن گله و شکایات، بسیار می تواند برای 
برای  که  هایی  تبانی  و  استفاده  سوء  از  جلوگیری 
زمین خواری، آب خواری، مصادره مزایده هایی که از 
سوی شهرداری و مدیران صورت می گیرد، کارساز 
باشد. قطعًا برخی برای رسیدن به کرسی شوراها، به 
ویژه در شهرستان ها و کالن شهرها هزینه می کنند، 
ائتالف های جهت دار و بودار می کنند، از ترفندهای 
به  بتوانند  تا  برند  می  را  بهره  کمال  ناجوانمردانه 
خواسته های سیاسی یا غارت و چپاول دست بزنند. 
اینکه مردم ما خوب بدانند که وظیفه اصلی شوراهای 
شهر، انتخاب یک شهردار، تصویب بودجه ساالنه و 
نظارت بر عملکرد شهرداری است، تنها یک بخش 
که  است  این  تأثیرگذار  و  اصلی  بخش  است.  کار 
مردم بدانند و باور داشته باشند که حتی یک شهروند 
با پیگیری تخلفات، می تواند عالوه بر عزل شهردار 
کل  یا  اعضا  بودجه،  میل  و  حیف  از  جلوگیری  و 
شورای یک شهر را برکنار کند. اینکه در انتخابات 
اعضای  تعداد  پیش بینی  روستا،  و  شهر  شوراهای 
و  بوده  جهت  این  به  فقط  نه  است،  شده  علی البدل 

بیمار  عضوی  که  هست 
شود و یا فوت کند، بلکه 
بینی برکنار کردن  پیش 

اعضا هم شده است. 
انحالل  تجربه  شاید 
در  ویژه  به  شوراها 
گواه  هم  اهواز  و  تهران 
مردم،  که  باشد  خوبی 
رأی  که  کسانی  چه 

که  شهروندی  هر  یا  اند  داده  گروهی  یا  و  فرد  به 
است،  نداشته  نقش  شوراها  اعضای  انتخاب شدن  در 
داشته  نهاد  این  بر  را  خود  نظارت  باید  و  می توانند 

باشند.
محدودیت  و  وظایف  شرح  به  ما  مردم  از  بسیاری 
و  فرمانداران   اینکه  کنند.  نمی  توجه  ها  نظارت  و 
سؤال  زیر  را  شوراها  عملکرد  توانند  می  استانداران 
ببرند و اگر ظرف یک هفته قانع نشدند، ظرف 15 
روز هیئت حل اختالف یا رسیدگی در شهرستان و 
اینکه  یا استان تشکیل می شود تا پیگیری کند، یا 
سال  طول  در  عضو  یک  مستمر  های  غیبت  تعداد 
گردد،  وی  خودی  به  خود  عزل  به  منجر  می تواند 
این ها بخش هایی از حقوق مردم و شهروندان برای 
بر عملکرد شهرداری و شوراهای  نظارت و کنترل 

شهر و مدیریت شهری است.
وقتی در هر حوزه و شهر و روستایی، مردم از حقوق 
دیگران  که  باشند  داشته  انتظار  یا  بگذرند  خویش 
ها  فرصت  کنند،  دنبال  را  مطالباتشان  ها  رسانه  و 
از  تعدادی  اعضای متخلف، در  افراد و  می سوزد و 
شوراها با تصمیمات غلط و یا منفعت طلبانه، آن قدر 
کارشکنی و خرابکاری می کنند که امروز بسیاری 
در  متخصصین  و  کارشناسان  اندرکاران،  دست  از 
حوزه توسعه شهری و مدیریت شهری، لب به انتقاد 

می گشایند.
ای کاش مردم را بیش از پیش و به اندازه کافی با 
اختیارات و حقوق خود آشنا می کردند تا در برخی 
نقاط، مدیران امضا در سمت شهرداری و یا برخی از 
به کار  و  انتخاب  این مدت  اعضای جاه طلب، طی 

گرفته نمی شدند.

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده
در پرونده کالسه 95/223 خواهان مجتبی کشاورز دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت مریم 
بهادر فرزند ابراهیم که مجهول المکان می باشد تسلیم شوراهای حل اختالف کازرون )شعبه هشتم( 
نموده که به این شعبه ارجاع و  وقت رسیدگی برای روز سه شنبه 96/1/29  ساعت 5/30 عصر 
تعیین شده  به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی  مدنی  یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می  شود تا 
خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به  دبیرخانه شورا  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت نموده و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور  
بهمرساند  در غیر این صورت وفق مقررات  اتخاذ تصمیم خواهد شد.                                                                                                                    

1979/ م الف           5/2836                                   
     رییس شورای حل اختالف شعبه هشتم کازرون

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
اجرای احکام  حقوقی دادگستری کازرون به موجب محتویات پرونده 950385 اجرایی مبنی بر 
مطالبه له شکراله شریعتی پور علیه ورثه مرحوم نعمت اله میرزایی و با استناد به فصل سوم قانون 
اجرای احکام مدنی راجع به فروش اموال غیرمنقول مبادرت به مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 
تحت پالک ثبتی 2/5 قطعه 3 بخش 7 فارس ملکی مرحوم نعمت اله میرزایی واقع در روستای 
می رساند  عموم  اطالع  به  وسیله  بدین  می نماید.لذا  مربع  متر   27100 عرصه  مساحت  به  جدس 
کسانی که مایل به خرید باشند روز شنبه  96/1/26  ساعت ده صبح در این اجرا حاضر و قیمتهای 
پیشنهادی خود را ارائه نمایند. قیمت پایه فروش مبلغ 2/168/000/000  ریال می باشد. شخصی 
که باالترین قیمت پیشنهادی را ارائه نمایند برنده مزایده خواهد بود و موظف به پرداخت  ده 
درصد  قیمت پیشنهادی در جلسه مزایده خواهد بود. مزایده با حضور نماینده دادستان برگزار 
خواهد شد و متقاضیان می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده جهت اطالع بیشتر و در صورت 
خریدار  عهده  به  نیز  انتقال  و  نقل  هزینه های  نمایند.   مراجعه  واحد  این  به  ملک  مشاهده  لزوم 
می باشد. این آگهی به موجب ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی برای نوبت دوم در یکی از 
روزنامه های محلی درج و منتشر می گردد.                                                                                                   

1980/ م الف                   5/2837                   
   سرپرست اجرای احکام حقوقی دادگستری کازرون – روستا

آگهی تأسیس
به شناسه  به شماره ثبت 2211  تاریخ 1395/12/25  نفیس در  شرکت سهامی خاص آسیا سپهر 
ملی 14006669510 ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 

اطالع عموم آگهی می گردد.
فروش،  خرید،  تولید،  تهیه،  شرکت،  موضوع  با  رابطه  در  بازرگانی  و  تجارت  امور  موضوع: 
بازاریابی )غیرهرمی، غیر شبکه ای(، بسته بندی و توزیع انواع کاالهای مجاز، ترخیص کاال از کلیه 
گمرکات کشور، حق العمل کاری صادرات و واردات کاالهای مجاز، مقاطعه کاری و پیمانکای، 
تهیه، تولید، بسته بندی و توزیع انواع مواد اولیه مورد نیاز کلیه کارخانجات و کارگاه های صنعتی 
و غیرصنعتی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه افراد حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور، 
عقد قرارداد با کلیه افراد حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور، تأسیس و راه اندازی خط 
تولید کلیه کارخانجات و کارگاه های تولیدی، شرکت در کلیه مناقصه ها و مزایده های دولتی 
با رعایت  و  لزوم  اخذ مجوزهای الزم در صورت  از  از کشور پس  داخل و خارج  و خصوصی 
قوانینو مقررات موضوعه کشور ثبت موضوع به منزله صدور پروانه فعالیت نمی باشد. در صورت 

ضرورت  قانونی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح
مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

جانبازان – پالک  جانبازان – خیابان  فارس – شهر کازرون – مصلی – کوچه 7  اصلی:  مرکز 
0 – طبقه همکف – کدپستی 7317851136

سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به 100 سهم 10/000 ریالی که تعداد 0 سهم آن بی 
نام می باشد و تعداد 100 سهم آن با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال آن طی گواهی شماره 
656/ش/71  مورخ 95/12/14 بانک صادرات شعبه محمدی کازرون پرداخت شده و الباقی در 

تعهد سهامداران است.
اولین مدیران: خانم فاطمه پروا به شماره ملی 2360162896 به سمت نایب رییس هیأت مدیره به 
مدت 2 سال – آقای محمدجواد پروا به شماره ملی 2372039903 به سمت مدیرعامل به مدت 2 
سال و به سمت عضو هیأت مدیره – عضو اصلی به مدت 2 سال – خانم مرضیه پروا به شماره ملی 

2372526162 به سمت رییس هیأت مدیره به مدت 2 سال
دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و قراردادها و اوراق عادی و نامه 

های اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشند.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمدرضا پروا به شماره ملی 2371912964 به سمت بازرس 
به سمت  ملی 2371938475  به شماره  پروا  محمد  آقای  مالی –  سال  به مدت یک  البدل  علی 

بازرس اصلی به مدت یک سال مالی
روزنامه کثیراالنتشار طلوع جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

5/2835                               1978/م الف
 اداره کل ثبت اسناد وامالک استان فارس – مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات 

غیرتجاری کازرون

آگهی ابالغ اجراییه
شماره  و  شیراز   2311 شناسنامه  شماره  به  نوراله  فرزند  توابع  آقایی  خیراله  آقای  به  بدینوسیله 
ملی 2294472187 به نشانی کازرون خیابان حضرتی جنب عکاسی شهرعکس و خانم مهرانگیز 
به  کازرون  از  صادره   2370813555 ملی  شماره  و  شناسنامه  شماره  به  بابا  فرزند  ابونصری 
کالسه  اجرایی  پرونده  مدیونین  عکس،  شهر  عکاسی  جنب  حضرتی  خیابان  کازرون  نشانی 
139504011188000166/1 اجرای ثبت اسناد کازرون ابالغ می گردد که بانک ملی شعبه بازار 
شعبه  ملی  بانک  قرارداد شماره 93065975748- 93/9/19  شما موضوع  بدهی  بابت  کازرون 
بازار کازرون جهت وصول مبلغ یکصد و دو میلیون و دویست و سی و شش هزار و چهارصد و 
شصت ریال بابت اصل و سود و خسارت تأخیر تأدیه و از تاریخ 95/10/19 روزانه مبلغ 76/964 
ریال به بدهی فوق افزوده می گردد اجراییه صادر نموده است که پس از تشکیل پرونده اجرایی به 
کالسه مذکور چون بنا به اظهار مأمور اداره پست، مشاهده و شناخته نگردیده اید و بانک بستانکار 
آدرس دقیقی از شما نداشتند لذا حسب درخواست بانک و به استناد ماده 18 آیین نامه اجرای 
اسناد رسمی الزم االجرا مقرر گردید مفاد اجراییه مذکور از طریق جراید انتشار یابد. تاریخ انتشار 
این  انتشار  از  اجراییه محسوب می گردد و چنانچه ظرف مدت ده روز پس  ابالغ  تاریخ  آگهی 
آگهی اقدام به پرداخت بدهی خود و یا جلب رضایت بانک بستانکار ننمایید عملیات اجرایی برابر 
مقررات علیه شما ادامه خواهد یافت و غیر از این آگهی و آگهی مزایده چنانچه الزم باشد آگهی 

دیگری صادر نخواهد شد.       5/2834                  1977/م الف
داود انصاری – رییس اداره ثبت اسناد کازرون  

آگهی ابالغ اجراییه
از شعبه اول  شورای حل اختالف کازرون  به موجب اجراییه پرونده 449-95 ش اول صادره 
که طی دادنامه شماره 509 – 95/5/17  قطعیت یافته محکوم علیه ذبیح اله باباخانی فرزند عیدی 
محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک 
شماره 287278 مورخه 95/3/25 و مبلغ یک میلیون و سیصد و شصت و پنج هزار ریال هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت نیم عشر اجرایی به نفع صندوق دولت در حق 
محکوم له عزت اله اردشیری بدینوسیله ابالغ می شود ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی نسبت به 

اجرای مفاد اجراییه اقدام واال برابر مقررات قانونی حکم مزبور اجرا خواهد شد.  
5/2831              1975 / م الف                            

            رییس شعبه اول شورای حل اختالف کازرون

آگهی ابالغ وقت دادرسی
اثبات  خواسته  به  دادخواستی  عزیز  فرزند  چراغی  سیما  خواهان  می شود  اعالم  بدینوسیله 
به  )مقوم   98 ایران  923ط12  انتظامی  شماره  به  نیسان  خودرو  دستگاه  یک  به  نسبت  مالکیت 
200/010/000 ریال( و ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 92/11/16 )مقوم به 3/100/000 ریال( و 
استرداد مبیع )خودرو نیسان به شماره انتظامی 923 ط 12 ایران 98 )مقوم به 3/100/000 ریال( 
به انضمام هزینه دادرسی و کلیه خسارات دادرسی وارده به طرفیت خوانده وحید اله تقویان  تسلیم 
دادگستری کازرون نموده که به این شعبه ارجاع و به کالسه 950471  ثبت و وقت رسیدگی برای 
روز 96/1/28 ساعت 11/30  تعیین شده  است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده وحید اله 
تقویان فرزند نوراله به درخواست خواهان و دستور دادگاه و تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی  
به   ماه  این آگهی ظرف یک  انتشار  تاریخ  از  تا خوانده  نوبت آگهی می شود  مدنی مراتب یک 
دفتر این دادگاه واقع در دادگستری کازرون مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمایم را دریافت نموده و در وقت یاد شده جهت رسیدگی حاضر گردد در غیر این 
صورت وفق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.                                                                                                    

1976/ م الف                5/2832               
         شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان کازرون

آگهی حصر وراثت
استناد  به  کازرون   2371891150 ملی  شماره  به  جمشیدزاده  مهدی  آقای 
شماره  به  درخواستی  ورثه  شناسنامه  فتوکپی  و  فوت  گواهی  و  شهادتنامه 
شادروان  که  داشته  اشعار  چنین  و  نموده  شورا  این  تقدیم   4 ش   95/1186
شریعت افشاریان به شماره ملی 2371727891 کازرون در تاریخ 95/10/12 
 -1 از:  عبارتند  وی  الفوت  حین  ورثه  و  درگذشته  خود  دایمی  اقامتگاه  در 
کازرون   2370223707 ملی  شماره  به  اسکندر  فرزند  جمشیدزاده  مندنی 
شماره  به  مندنی  فرزند  جمشیدزاده  یوسف   -2 متوفی  شوهر   1328 متولد 
ملی 2371886734 کازرون متولد 1348 پسر متوفی 3- مهدی جمشیدزاده 
فرزند مندنی به شماره ملی 2371891150 کازرون متولد 1349 پسر متوفی 
4- مهرداد جمشید زاده فرزند مندنی به شماره ملی 2370409126 کازرون 
ملی  به شماره  مندنی  فرزند  زاده  احمد جمشید  متوفی 5-  پسر  متولد 1351 
جمشیدزاده  منصور  متوفی6-  پسر   1363 متولد  کازرون   2372089889
فرزند مندنی به شماره ملی 2372466331 کازرون متولد 1364 پسر متوفی 
ملی 2372466321 کازرون  به شماره  مندنی  فرزند  7- محمود جمشیدزاده 
شماره  به  مندنی  فرزند  زاده  جمشید  مهرنوش   -8 متوفی  پسر   1364 متولد 
لیال جمشیدزاده  ملی 2371914487 کازرون متولد 1353 دختر متوفی 9- 
فرزند مندنی به شماره ملی 2371928976 کازرون متولد 1355 دختر متوفی 
10- عصمت جمشیدزاده فرزند مندنی به شماره ملی 2370460741 کازرون 
به شماره ملی  مندنی  الهه جمشیدزاده فرزند  متولد 1356 دختر متوفی 11- 

2370483032 کازرون متولد 1359 دختر متوفی
نوبت آگهی  در یک  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید  واال گواهی صادر 

خواهد شد.            1970/ م الف               5/2825            
  زمانی بخش - رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون  

آگهی احضار متهم از طریق دادسرا
الکلی  لیتر مشروبات  اتهام نگهداری 281/5  به  اینکه آقای مهدی هدایت فرزند مرتضی  به  نظر 
دست ساز و خارجی و دو بطری نیم لیتری آبجو خارجی و یک گرم مواد مخدر از نوع شیشه  از 
طرف این دادسرا  تحت تعقیب است و ابالغ اوراق احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت 
او میسور نگردیده بدین وسیله در اجرای ماده 115  قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
عدم  در صورت  و  انتسابی حاضر شده  اتهام  از  دفاع  و  پاسخگویی  منظور  به  کازرون  شهرستان 
حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول و به موجب مواد 217 و 218 
قانون فوق االشعار اتخاذ تصمیم غیابی خواهد شد.                                                                    

1974/ م الف                  5/2828         
     دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان کازرون

آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله اعالم می شود خواهان آقای حمید غالمیان دادخواستی به طرفیت آقای روزبه عراقی 
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  روز  نرخ  به  دیه  پرداخت  خواسته  به  هوشنگ  فرزند  نواز 
کازرون   نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان 
کازرون واقع در شهرستان کازرون ارجاع و به کالسه 9509987180100423 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 95/2/20 ساعت 10 تعیین شده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و  تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت آگهی می شود تا خوانده از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف یک ماه به  دفتر این دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمایم را دریافت نموده و در وقت یاد شده جهت رسیدگی حاضر گردد در غیر این صورت وفق 

مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.     1981/م الف      5/2838                    
    شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری  شهرستان کازرون

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده
در پرونده کالسه 95/437 خواهان احمد دهقان دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت حسین 
افشار که مجهول المکان می باشد تسلیم شوراهای حل اختالف کازرون )شعبه سوم( نموده که به 
این شعبه ارجاع و  وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه 96/1/30  ساعت 4 عصر تعیین شده  به 
علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی  مدنی  یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به  دبیرخانه شورا  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمایم را دریافت نموده و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور  بهمرساند  در 
غیر این صورت وفق مقررات  اتخاذ تصمیم خواهد شد.                                                                                                                    

1971/ م الف    5/2822                                     
 رییس شورای حل اختالف شعبه سوم کازرون

آگهی ابالغ وقت دادرسی
به  دادخواستی  ثامن  اعتباری  اعالم می شود خواهان مؤسسه  بدینوسیله 
حقیقت  امیر   -2 اسفندیاری  علی   -1 طرفیت  به  وجه  مطالبه  خواسته 
3- بیژن رنجبر تسلیم دادگستری کازرون نموده که به این شعبه ارجاع 
و به کالسه 950571 ح 2 ثبت و وقت رسیدگی برای روز 96/1/31 
ساعت 9/30  تعیین شده  است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و تجویز ماده 73 قانون آیین 
تاریخ  از  تا خوانده  می شود  آگهی  نوبت  مراتب یک  مدنی  دادرسی  
انتشار این آگهی ظرف یک ماه به  دفتر این دادگاه واقع در دادگستری 
کازرون مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمایم را دریافت نموده و در وقت یاد شده جهت رسیدگی حاضر 

گردد در غیر این صورت وفق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.  
1982/ م الف      5/2839                                      

 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کازرون

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقای فرامرز )حامد( مهبودی فرزند موال به اتهام تهدید، فحاشی و افترا  از 
طرف این دادسرا  تحت تعقیب می باشد و ابالغ اوراق احضاریه به واسطه نامعلوم بودن 
محل اقامت او میسر نگردید بدین وسیله در اجرای ماده 115 و 118 قانون آیین دادرسی 
دادگاه  های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا حداکثر یک ماه 
از انتشار این آگهی در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان کازرون 
به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد. پس از انقضای یک ماه از 
انتشار آگهی به موجب مواد 217 و 218 قانون یاد شده تصمیم غیابی اتخاذ می-گردد.                                                                    

1969/ م الف              5/2827       
       دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان کازرون

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده
در پرونده کالسه 950020 ش دوم خواهان جهانگیر افرنگ دادخواستی به خواسته فسخ معامله 
+ مطالبه ثمن به طرفیت حکمت اله حسین زاده فرزند همت اله که مجهول المکان می اشد تسلیم 
شوراهای حل اختالف کازرون )شعبه دوم( نموده که به این شعبه ارجاع و  وقت رسیدگی برای 
به  بودن خوانده  المکان  به علت مجهول  تعیین شده   روز چهارشنبه 96/1/30 ساعت 16  عصر 
درخواست خواهان و دستور شورا و تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی  مدنی  یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به  دبیرخانه 
شورا  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت نموده 
و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور  بهمرساند  در غیر این صورت وفق مقررات  اتخاذ 

تصمیم خواهد شد.                1968/ م الف    5/2823                  
                      رییس شورای حل اختالف شعبه دوم کازرون

آگهی حصر وراثت
خانم بی بی جان جان فدوی فرزند عباس به شرح درخواستی که به کالسه 95ش4 این شورا ثبت 
گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که مرحوم اسداله الوانی 
فرزند مرحوم کربالیی قنبر به شماره شناسنامه 182-1308- 5479691473 صادره از کازرون 
در تاریخ 95/5/29 در اقامتگاه دایمی خود شهرستان کازرون فوت نموده وراث حین الفوت وی 
عبارتند از: 1- خانم بی بی جان جان فدوی به شماره ملی 4269152397 گچساران زوجه دایمی 
متوفی 2- جمال الدین الوانی به شماره ملی 2371880922- 1347 کازرون 3- محسن الوانی 
به شماره ملی 2371896284- 1350 کازرون پسران متوفی 4- خانم سهیال الوانی به شماره ملی 
 1345  -2371864056 ملی  شماره  به  الوانی  فریبا  خانم   -5 کازرون   1343  -2371855782
کازرون 6- خانم فریده الوانی به شماره ملی 2371845345 – 1342 کازرون دختران متوفی 
والغیر   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
این شورا مراجعه و تقدیم نماید  واال گواهی صادر خواهد شد.                                                                                   

1972/ م الف   5/2826              
زمانی بخش - رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون  

روزنامه طلوع آگهی و اشترک می پذیرد 
42229246 -32344772 

تجربه شکست خورده مدیریت شهری
منوچهر حبیبی

ای مادر عالم. ای مادر مادرهای عالم. ای 
بود بود عالم. ای هست هست عالم. ما را 

به در برسان
آری این دنیا ما هست و  دری.

وحدتی هست از آمدن. تا ما نگردد مادر،  
درنیاید  عالم  نگردد،  ما  تا  نشود.  مادر 
مادر  عالم.  قلب  تپش  یعنی  پدید.  مادر 
به  رسیدن  راهنمای  یعنی  نور.مادر  مبداء 
و  از خود گذشتن  یعنی  قدس.مادر  عالم 
به ما رسیدِن ما. مادر یعنی فرشته نجات. 
مادر  ما.  انفجار خویشتن مای  یعنی  مادر 
اسرار  از  سری  یعنی  مادر  وحدت.  یعنی 
یار. مادر یعنی انتظارهای عالم را به پایان 
بودها.  این  بودن  یعنی  مادر  رساندن. 
نبودنمان  از  را  ما  که  هست  آنی  مادر 
یعنی  مادر  برد.  می  بودنمان  از  فراتر  به 
ما. مادر یعنی  تحقق بخشیدن بودن های 
دلیل بودنمان. مادر یعنی  مبدل بالقوه به 
بالفعل. مادر یعنی جان دادن به جان. مادر 
یعنی آسمان در آسمان. مادر یعنی حیات 

بخشیدن به انتخاب هایمان در عالم ذر...
از  را  ما  که  نوری  آن  چیست؟  مادر 
مادر  برد.  می  دیگر  کالبدی  به  کالبدی 
آنی هست که ما را از نقطه ای به نقطه ای 
که  هست  آنی  کند.  می  جابجا  دیگر 
انتخاب های ما را تحقق می بخشد. آنی 
امکان  گرداند.  می  سبز  را  ما  که  هست 
عالم  های  اتم  از  ای  ذره  مادر  این  دارد 
باشد که در هر صدم ثانیه در خود زاده 
می شویم. پوست انداختن خود در خود را 

زاده شدن گویم.
هر اتمی که باعث سبزشدن شود، آن را 
مادر  عالم  های  ذره  تمامی  نامم...  مادر 
آورده. پدید  را  خود  که  مادری  هست. 

خلق  خود  در  را  خود 
کرده.

آنچه جنین در شکم مادر 
می بندد، نیای خود هست، 
و  آسمان  هم  خود  برای 
سر  وقتش  دارد.  حیاتی 
تبدیل  ما  به  من  از  رسد، 
ما  از  ماه   9 از  بعد  شود، 
به سمت در  رود. آنگاه 
عالم  یا  به )شکم(  دوباره 
این  شود.  می  زایده  دگر 
ستارگان  و  ماه  و  آسمان 
و... را که می بینی در این 
جنین  همانند  دنیای  عالم، 
هست...  مادر  شکم  در 
زمان من و ما شدن را کم 
کن تا در، پدید آید. حد 
فاصله من بودن تا ماشدن 
ما  تا  نامم.  سبزشدن  را 
ما  تا  نشوی.  مادر  نشوی، 
نمی شوی  متولد  نشوی، 
تولد  زمان  مادر  خود.  در 
متحمل  دردی  فرزندش 
می شود که گویند  زاران 

برابر از شکستن و له شدن تمام استخوان 
ها به صورت همزمان، شدیدتر است...این 
درد درد جسمی نیست عزیزان. درد عشق 
لبریزشدن صبر  از  این درد دردی  است. 
مادر برای زیارت جمال مسافر 9ماه انتظار 
خود است. این درد شوق دیدار مادر است. 
این حاالت را مادران درک می کنند که 
چیست. آری هم برای کودک درد دارد، 
مادر،  همچون  کودک  مادر...  برای  هم 
که  تا  است.  بودنش  دلیل  دیدن  بی تاب 

این  به وصال هم رسند،  مادر و کودک 
درد به پایان رسد....پس رفتن از کالبدی 
از  دردی  درد،  همراه  دگر  کالبدی  به 
تولد  همان  مرگ  است.  یار  دیدار  شوق 
است که همچون جنین پای از عالم خود 
را  درد  این  گذارد...  می  دگر  عالم  به 
بیایید  شیرینی وصال خاموش می کند... 
ای من ها ما شویم تا به وصال یار رسیم. 
عطر  نگرم،  می  عالم  مادرهای  به  وقتی 
بوی مادرم را استشمام می کنم. دوستتان 

دارم ای مادران سرزمین من.

مادر
محمد اسدی


