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تاریخ رسیدگی: 94/12/19
مرجع رسیدگی: شعبه 34 مجتمع شورای حل اختالف شماره 2

به نشانی شیراز خیابان سعدی پاساژ  با وکالت محمدباقر روستا  خواهان: فرزاد عباسی 
ایران ماشین طبقه دوم واحد یک کدپستی ۷1366-36۸۸3

خوانده: ولی حبیبی مجهول المکان بر روستا 
خواسته: مطالبه 

نظر  تحت  فوق  کالسه  پرونده  العاده  فوق  وقت  در   94/12/19 تاریخ  به  گردشکار: 
قرار دارد با توجه به محتویات آن ختم دادرسی اعالم و به شرح ذیل اقدام به صدور 

رای میگردد:
رای قاضی شورا

با وکالت محمدباقر روستا  در مورد دعوی خواهان آقای فرزاد عباسی فرزند بیژن و 
چهار  میزان  به  وجه  مطالبه  خواسته  به  فرزند  حبیبی  ولی  آقای  خوانده  طرفیت  به 
تقدیمی  دادخواست  شرح  به  قانونی  وارده  خسارت  و  تومان  هزار  ششصد  و  میلیون 
شماره  چک  مصدق  کپی  مالحظه  مطروحه  دعوی  به  توجه  با   94/11/10 مورخ 
912009/5569۷9 مورخ 94/6/1 و 9120095569۸0 مورخ 94/5/25 مبلغ چهار 
میلیون و ششصد هزار تومان از حساب جاری شماره ۷30۷۸2۸1 بانک رفاه کارگران 
۸۸51۸ و 30۷1۸9 و گواهینامه عدم پرداخت آن به شماره ۸۸51۸ و 30۷1۸9 که 
داللت بر مدیون بودن خوانده به میزان خواسته به خواهان می کند و وجود چک در ید 
خواهان حکایت از اشتغال ذمه مدعی علیه می کند و نامبرده در جلسه دادرسی حاضر 

نشده و الیحه ای ارسال نکرده و با عنایت به نظریه مشورتی
ثابت تشخیص  لذا دادخواهی  مورخ 94/12/19 شعبه 34 شورای حل اختالف شیراز 
داده و به استناد مواد 310، 311 ، 312، 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 
2 اصالحی قانون صدور چک مصوب ۷6/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 
522، 519 ، 515 ،503، 502، 19۸، 194 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و مواد 1، 11 )بند اول( 2۸، 29 قانون شوراهای حل اختالف 
رای بر محکومیت خوانده موصوف به پرداخت مبلغ چهل و شش میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ سیصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه حق الوکاله 
وکیل طبق شاخص قیمتهای اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از 
تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت چک تا اجراء رای در حق خواهان صادر واعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و ظرف مدت 20 روز پس از آن قابل اعتراض در شعب محاکم عمومی حقوقی 

شیراز می باشد. ۷524/م الف
  24990/14۷۸4

قاضی شعبه ۳4 شورای حل اختالف مجتمع شماره ۲- ابراهیم ابراهیمی

آگهی درخواست حصر وراثت

این  به کالسه 960086   به شرح درخواستی که  فرزند عباس  ابراهیمی  آقای عبداهلل 
شورا ثبت گردیده درخواست گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که عباس 
ابراهیمی فرزند عبداهلل به شماره شناسنامه 42 صادره از الرستان در تاریخ  96/2/13 
در اقامتگاه دایمی خود شهرستان مهر-دارالمیزان فوت نموده و ورثه حین الفوت وی 

عبارتند از:
1- عبداهلل ابراهیمی فرزند عباس به ش ش 361 متولد 1332 صادره المرد پدر متوفی 

 2-هاجر علی پور فرزند حسین ش ش 2 متولد 1332 صادره از المرد مادر متوفی 
از  متولد 1369 صادره  ملی 2360144189  به ش  شهباز  فرزند   انجام  ده  3-مطهره 

کازرون همسر متوفی
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت  والغیر، اینک شورا پس از 
آگهی می  نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از 
تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شعبه تقدیم نماید. واال گواهی صادر خواهد 

شد. 299/ م الف 
 24993/14793

رئیس شعبه یک شورای حل اختالف مهر

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139660311003000866 رای  برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك ممسنی تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا باقری فرزند رسول بشماره ملی 2380267464 صادره از 
ممسنی در ششدانگ یک باب ساختمان که 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه متعلق به موقوفه 
بوشهری می باشد به مساحت ششدانگ 893/66 مترمربع پالك 534 فرعی از 52  اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالك 58 و 60 فرعی از 52  اصلی قطعه 9 بخش 7 فارس خریداری از مالك رسمی 
آقای علی باقری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/4/13             تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/4/28

6/574            175/ م الف
سید مصطفی حسینی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رای 139660311003007886 – 1395/12/18 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك ممسنی 
 1790 شناسنامه  بشماره  محسن  فرزند  عباسی  زینب  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات 
صادره از ممسنی در ششدانگ یک باب مغازه که 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه متعلق به 
موقوفه بوشهری می باشد به مساحت 50/08 مترمربع پالك 142 فرعی از 53  اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالك 53 اصلی قطعه 9 بخش 7 ممسنی خریداری از مالك رسمی آقای ضحاک 
امیری ورثه منوچهر محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/4/13            تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/4/28

6/575                     170/ م الف
سید مصطفی حسینی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139660311003000707 رای  برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك ممسنی تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضی آقای محمود علی پور فرزند حسین بشماره ملی 2380034508 صادره 
از اردکان در ششدانگ یک باب خانه که 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه متعلق به موقوفه 
بوشهری می باشد به مساحت ششدانگ 250/71 مترمربع پالك 2355 فرعی از 54  اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالك 27 فرعی از 54  اصلی قطعه 9 بخش 7 فارس خریداری از مالك رسمی 
آقای مسعود کشوری ورثه اسد محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/4/13              تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/4/28

6/576                             168/ م الف
سید مصطفی حسینی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رای 139660311003000823 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 
مالكانه  ثبت ملك ممسنی تصرفات  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  و ساختمانهای 
بالمعارض متقاضی آقای حجت اله رحمانی فرزند قمصور  بشماره شناسنامه 130 صادره از نورآباد 
در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه به مساحت 228/22 مترمربع پالك 2521  فرعی از 
332  اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 330 الی 332 اصلی قطعه 9 بخش 7 فارس خریداری از 
مالك رسمی آقای عزیز دارابی ورثه عسکر محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد. 6/581                  180/ م الف 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/4/13                تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/4/28

سید مصطفی حسینی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رای 139660311003000859 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 
مالكانه  ثبت ملك ممسنی تصرفات  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  و ساختمانهای 
از نورآباد در  لهراسب بشماره شناسنامه 83 صادره  نادر احمدی فرزند  بالمعارض متقاضی آقای 
ششدانگ یک باب خانه که 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه متعلق به موقوفه بوشهری می باشد 
به مساحت ششدانگ 102/04 مترمربع پالك 1625 فرعی از 59  اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالك 59 اصلی قطعه 9 بخش 7 فارس خریداری از مالك رسمی آقای بابک میرزایی ورثه علیرضا 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت 
صادر خواهد شد. 6/577                        167/ م الف

تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/4/13           تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/4/28
سید مصطفی حسینی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت    1396/3/21  –  139660311038000063 شماره  رأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی خشت و کمارج  تصرفات 
و   5479623672 ملی  شماره  به  احمد  فرزند  برزویی  برزو  آقای  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه 
شماره شناسنامه 384  صادره از کنارتخته و کمارج ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 11895/71 
مترمربع تحت پالک 297 فرعی از 13  اصلی مفروز و مجزی شده از پالک اصلی 13/1 واقع در 
قطعه6  بخش 7 فارس خریداری از آقای احمد برزویی محرز گردیده است. حقوق ارتفاقی: پالک 

13/113 حق عبور از مورد تقاضا را دارد.
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  لذا 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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 مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.                                                           

6/587             456/ م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/4/13                تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/4/28

علیرضا کشوری - رییس اداره  ثبت اسناد و امالک خشت و کمارج

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 139660311003000383 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك ممسنی تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم لیال امینی فرزند نصراله بشماره شناسنامه 785 
صادره از همایجان در ششدانگ یک باب خانه که 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه متعلق به موقوفه بوشهری می باشد به مساحت ششدانگ 199/07 مترمربع پالك 112 فرعی از 65  اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 65   اصلی قطعه 9 بخش 7 فارس خریداری از 
مالك رسمی آقای ورثه داشی آقا زارعی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد 

شد.      تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/4/13            تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/4/28
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آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رای 139660311003000804 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
جمعه  فرزند  جعفری  آفرین  نوش  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  ممسنی 
بشماره شناسنامه 309 صادره از نورآباد در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه به 
مساحت 506 مترمربع پالك 5267 فرعی از 49  اصلی مفروز و مجزی شده از 49 
اصلی قطعه 9 بخش 7 فارس خریداری از مالك رسمی سارا و حمیده جمشیدی ورثه 
حسین محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
متقاضی  مالكیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  كه  در صورتی  شود  می  آگهی  روز 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم  خود را 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد 

شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/4/13           تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/4/28
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روزنامه طلوع آگهی و اشترک می پذیرد 

4۲۲۲9۲46 -۳۲۳4477۲ 

چند سطر کوتاه برای - بارانا
عطر جنون آمیز تنت بر خاطر گل های قالی می نشیند. بوته های 

را  چوبی  سقف  چکاوکی  می کشند.  قد  اتاق  اندام  بر  وحشی 
می نشیند  امید  نا  باشد.  آوازی  که  نیست  ارتفاعی  میزند.  دور 
میان  وقتی  درگریزند،  پنجره  سوی  به  رو  که  افکاری  میان 
و  رودها  کوه ها،  جاده ها،  شهرها،  از  بزرگ  جغرافیایی  ما 
سنگین  ترافیک  و  است  نشسته  وسیع  و  خاموش  دشت هایی 
نگاه ها آدم را گیج و سردرگم و دیوانه می کند. برای بازگشتت 
کاری از دستم ساخته نیست. فصل کوچ نرفته ای که دلخوش 
آمده ای،  مدادم  نوک  تا  باشم.  مهاجر  پرندگان  با  آمدنت  به 
دلش  آسمان  که  هست  اینگونه  داستان  میانه ی  می نویسمت. 
پر می شود. ابرها یکی یکی خودکشی می کنند. برف به سر و 
می شوم  بازگردد. آب  می بارد. صبحگاه که خورشید  صورتم 
مثل  شده ام  بارانا!  کن  باور  دورتر.  و  دور  رودها،  پای  به  پا  و 
دیوانه ای که مست کرده باشد. کوچه های تاریک را در پی ات 
هراسناک می دوم. صدای میانسالم فریادی نیست که بتواند در 
ادامه ات آنقدرها قد بکشد و راه به جایی ببرد. یکبار قصه ی تو 
را به دریا گفتم، گذاشت و رفت. دور شد، آنقدر که ساحلش 
دریا  شاید  نمی دانم  شدند.  آفتابگیر  ماهیانش  و  کرد  گم  را 
رفت مرواریدهای گلوبند تو را پیدا کند که هرگز بازنگشت. 
ناراحتی ام از این است که نتوانستیم تنها یکبار هیجان گفتگویی 
می گیرم  نفس هایی  هرم  به  را  کنیم. سیگارم  تجربه  را  بوسه  با 
دنیای  و  تنهایی  به  می زنم  پک  است.  ور  شعله  عشق  از  که 
هر  که  نامت  پی  در  آتشی ست  دهانم  می شوم.  دود  را  فاصله 
لحظه بر لبانم می نشینی. بارانا! هیهات، هیهات که آمدنت را هر 
چه انتظار می کشم باریدنت بیشتر به تأخیر می افتد. بر درازای 
شب، هر بار تو را دویده ام. نزدیک نمی شوم که قدری دلخوش 
باشم. صدای خروس همسایه از درزهای پنجره به گوش اتاق 
که  شبی  چون  می گیرم  واژه  دندان  به  را  قصه  پایان  می پیچد. 

صبح را و باز از امید آمدنت سرشار می شوم.

    مهین قربانیمحمدرضا عسکری
آرزو موسوی )فاخته(

سوسن نجف قلی زاده

پروانه های احساس
مشتاق پروازند

ذهن ِ عاطفه
در پیله ی انزوا

نمی گنجد
داغ ِ حسرت

بر بالهای شیدائی
حک شده است
شعر هم دیگر
احساساتم را

برنمی انگیزد
عروسک ها

به سوگ انسانیت نشسته اند
میوه ها

طعم ِ مهتاب نمی دهند!
زمین آبستن

مصیبت های خونبار است
وقتی سکوت

لب ها را مهر زده است
انتظاِر معجزه
خیالی خام است

بر واژه ی آرامش
عریان قدم خواهم زد

خالی از درد، تر و تازه با خاطرات
از شکاف سرد سنگ عبور خواهم کرد

از اندوه فکرهای پریشان
رها از هجوم تپش های بی پایان

به روشنایی خواب پناه خواهم برد
در مداری مستطیل شکل در نقطه ای کور

می خوابم در سکوت
خود را به ابدیت خواهم سپرد

خاک نمور را حس خواهم کرد زیر سنگینی پلک ها
خاطره ی هستی ام را به خیال خواهم برد
در حضور انتظار صحبتی ست از هجرت

در اوج ظلمت ضربان قلبی ست
که با افسوس خواهم برد

در ورای پنهان تقدیر
جسم را در زالل اشک غسل خواهم داد

روحم چون آینه ای فضای درهم ذهنم را می شکند
هر تکه شبحی می شود از من

بر بال نسیم به سوی آبی ترین آسمان
پرواز خواهم کرد

به اندازه ی یک دل پر از اندوه
در جهت عکس سرنوشت
تولدی دیگر خواهم داشت

مرا به خلسه می برد، حضوِر ناگهانی ات
شکار می کند مرا، شکوه جاودانی ات

مرا به خلوتت ببر، مرا دوباره آب کن
به طاقتی که بشکند، شعاِع مهربانی ات

هر آن چه که تباه شد، به پای تو حالِل تو
به پای تو جوانی ام، به عشق من جوانی ات
به دست باد می دهم، تمام ِ هست و نیستم

دو چشم ِ خون فشاِن من، فدای ِ زندگانی ات
پناهگاه ِ أمن ِ من، میان ِ بازواِن تو

اگر چه جا نمی دهی به عاشق ِ روانی ات
مرا به خلسه ات ببر، ز عشق باخبر بکن
به عشق ِ ناِب من بده سراسر ِ جوانی ات
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بده نشانی من را، به ساقی ام که خموشم
کدام باده ی نابی، مگر شود که ننوشم
نشد که با تو بگویم، تمام مستی دل را

یوسف حمزهدوباره با همه ی جان، می ام بده که بنوشم

به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفا 
ذیل  الکترونیکی  آدرس  یا  روزنامه  دفتر 
ارسال نمائید.ضمنا روزنامه در ویرایش مطالب 
برگشت  ارسالی  مطالب  و  است  آزاد  ارسالی، 

داده نمی شود.    

کارشناس )این شماره( سرویس ادبی - هنری: محمد رضا عسكری

toloudaily@gmail.com

منتظر داستان و اشعار شما هستیم

ش فیلم
نمای

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأی شماره 139660311034000666 - 96/3/9 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  
ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علی نعمت اللهی فرزند فرهنگ صادره از شیراز  به 
شماره ملی و شناسنامه 2280166178 در اعیانی دو دانگ مشاع از ششدانگ یک واحد کارگاه 
مترمربع   135/08 مساحت  به  موقوفه  زمین  قطعه  یک  عرصه  در  شده  ساخته  مسکونی  تجاری 
قسمتی از پالک 2052/64 اصلی واقع در بخش 4 شیراز  که برابر یک فقره اجاره نامه عادی با 
حق احداث اعیانی به متقاضی واگذار گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند 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 
عدم  و  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 7478/م الف
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