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صفحه عصر یکشنبه با هم به خیابان رفتیم. در اکفه همیشگی قهوه ای نوشیدیم و 

بعد قدم زنان در مسیر برگشت، از سوپرمارکت چند تکه نان تست، قدری 

سبزیجات و چند پاکت میوه خریدیم. به خانه که رسیدیم، به آینه قدی کمد 

گفتم:  و  انداختم  ناگهی  داشت  قرار  ساختمان  ورودی  در  که  جاکفشی 

دوست عزیز من! عصر خوبی را با تو داشتم.

منتظر داستان و اشعار شما هستیم
لطفًا مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.
آزاد  ارسالی،  مطالب  ویرایش  در  روزنامه  ضمنًا 
است و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.    

   

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

toloudaily@gmail.com

محمدرضا عسکری

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

موضوع  اول  هیات   1396/11/02 مورخه   ۱۳۹۶۶۰۳۲۴۰۰۴۰۰۱۱۹۹ شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک خورموج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای محمد رزمی 
فرزند غالم بشماره شناسنامه ۷۱۱ صادره از دشتی در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 751/97 مترمربع پالک ۴۱۸ فرعی از ۲۱۹۶ اصلی مفروز و مجزی شده از 
از غالم  از ۲۱۹۶ اصلی قطعه ۹ بخش ۵ واقع در روستای الورشرقی خریداری  پالک 
رزمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 
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.       906/م الف   
 تاریخ انتشار نوبت اول: 96/11/28       تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/12/13   

علی زنگنه نژاد - رییس واحد ثبتی شهرستان دشتی

آگهی تغییرات شرکت کبیر موتور کازرون شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت ۵6۹ و شناسه ملی ۱۰5۳۰۰۹۸6۸۰

 1396/7/4 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب شماره ثبت ۱4۰۹۷ تهران به 
نمایندگی آقای حمید حسینیان به شماره ملی 0047127511 به سمت بازرس اصلی و 
آقای مصطفی تقریبی به شماره ملی ۲۳۷۰4۷۲۲۸6 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹5/۱۰/۳۰ مورد تصویب 

قرار گرفت. 
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس، تصویب ترازنامه و صورت های مالی 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 
پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد. 1623/ م الف         6/2100

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس – مرجع ثبت شرکتها و 
مؤسسات غیرتجاری کازرون

آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  شرح  به   2372086294 ملی  شماره  دارای  شهیدی  مینا  خانم 
شماره اندیکاتور 247 مورخ 96/11/25 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
ملی  شماره  به  شهیدی  یداله  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت 
2370191538 در تاریخ 95/2/28 در اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه بهروزی فرزند ماشااهلل 
ش ملی 2371692107- 1319 صادره از حوزه کازرون زوجه متوفی 2- حسن 
شهیدی فرزند یداله ش ملی 2370362286- 1344 صادره از حوزه کازرون پسر 
متوفی 3- مینا شهیدی فرزند یداله ش ملی 2372086294- 1363 صادره از حوزه 
کازرون دختر متوفی 4- آزاده شهیدی فرزند یداله ش ملی 2370485401- 1358 
ملی  ش  یداله  فرزند  شهیدی  مهین   -5 متوفی  دختر  کازرون  حوزه  از  صادره 
2370362294- 1347 صادره از حوزه کازرون دختر متوفی 6- مرضیه شهیدی 
فرزند یداله ش ملی 2370443871- 1355 صادره از حوزه کازرون دختر متوفی 
از حوزه  ملی 2370443855- 1350 صادره  یداله ش  فرزند  فرشته شهیدی   -7
 -2372538314 ملی  یداله ش  فرزند  شهیدی  مژگان   -8 متوفی  دختر  کازرون 
1367 صادره از حوزه کازرون دختر متوفی 9- مهناز شهیدی فرزند یداله ش ملی 
2370362278- 1342 صادره از حوزه کازرون دختر متوفی 10- آمنه شهیدی 
فرزند یداله ش ملی 2370431857- 1352 صادره از حوزه کازرون دختر متوفی 
11- مریم شهیدی فرزند یداله ش  ملی 2371822515- 1339 صادره از حوزه 

کازرون دختر متوفی
آگهی  نوبت  یک  در  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.                  1624/ م الف            6/2102
 زمانی بخش - رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون  

آگهی حصر وراثت
آقای محمدحسین شعاع فرزند عباسعلی به شرح درخواستی که به شماره اندیکاتور 
248 مورخ 96/11/25 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار 
فرزند  شعاع  علی  عباس  مرحوم  شادروان  که  داشته  اعالم  و  نموده  وراثت 
مرحوم عباسعلی به شماره ملی 2371680001 – 1318/3/3 صادره از کازرون 
نموده  فوت  کازرون  شهرستان  خود  دایمی  اقامتگاه  در   96/11/21 تاریخ  در 
وراث حین الفوت وی عبارتند از: 1- خانم عزیزه تقی پور کازرونی به شماره 
محمدحسین   -2 متوفی  دایمه  زوجه  کازرون   1329/10/1  -2371748420 ملی 
به  شعاع  محمد   -3 کازرون   1358/9/29  -2371966754 ملی  شماره  به  شعاع 
شماره  به  شعاع  غالمرضا   -4 کازرون   1364/5/9  -2372448749 ملی  شماره 
ملی 2372549278- 1367/6/3 پسران متوفی 5- خانم معصومه شعاع به شماره 
ملی 2372052594- 1362/6/3 دختر متوفی 6- خانم فاطمه شعاع به شماره ملی 
ملی  شماره  به  شعاع  توران  خانم   -7 متوفی  دختر   1352/1/4  – 2371905976
2371921971- 1354/8/24 دختر متوفی 8- خانم جان بی بی شعاع به شماره 
ملی 2371896438- 1357/6/25 دختر متوفی 9- خانم زهرا شعاع به شماره ملی 

2370467495- 1357/6/25 دختر متوفی
آگهی  نوبت  یک  در  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.      1625/ م الف                6/2101
  زمانی بخش - رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون  

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
اجرای احکام  حقوقی دادگستری کازرون به موجب محتویات پرونده 960567 
اجرایی مبنی بر دستور فروش له فاطمه برادری علیه علی موحد و با استناد به 
فصل سوم قانون اجرای احکام مدنی راجع به فروش اموال غیرمنقول مبادرت به 
مزایده یک باب خانه تحت پالک ثبتی 72/107 قطعه 4 بخش 7 فارس واقع در 
کازرون کمربندی خرمشهر باغ آسیایی خیابان شهید ابراهیم باقرزاده کوچه گل 
نیلوفر 6 کدپستی 79198- 73188 به مساحت عرصه 253 و اعیان طبقه هم کف 
170 مترمربع و زیرزمین 35 متر مربع  می نماید.لذا بدین وسیله به اطالع عموم 
می رساند کسانی که مایل به خرید باشند روز یکشنبه  1396/12/20  ساعت 
قیمت  نمایند.  ارایه  را  پیشنهادی خود  قیمتهای  اجرا حاضر و  این  ده صبح در 
پایه فروش مبلغ 2/314/000/000  ریال می¬باشد. شخصی که باالترین قیمت 
پیشنهادی را ارایه نمایند برنده مزایده خواهد بود و موظف به پرداخت  ده درصد  
قیمت پیشنهادی در جلسه مزایده خواهد بود. مزایده با حضور نماینده دادستان 
مزایده  برگزاری  از  قبل  روز  پنج  توانند  می  متقاضیان  و  شد  خواهد  برگزار 
 جهت اطالع بیشتر و در صورت لزوم مشاهده ملک به این واحد مراجعه نمایند. 
هزینه های نقل و انتقال نیز به عهده خریدار 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.         1626/ م الف               6/2103
دادرس اجرای احکام حقوقی دادگستری کازرون - روستا

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت   139660317007004055 شماره  رأی  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی قنواتی نژاد فرزند محمد به 
شماره شناسنامه 1184 صادره از بهبهان به شماره ملی 1861289871 در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 182/94 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 5612 اصلی 
واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رسمی محمدعلی عارف پور احدی از 
ورثه بشیر محرز 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 یک ماه از تاریخ 
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.  8/443 م الف                             26242                       
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/11/28           تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/12/13           

 رئیس ثبت بهبهان-کاظمی

آگهی مزایده مال غیرمنقول 
کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به  و  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  آیین  برابر 
۱۳۹۶۰۴۰۱۱۱۲۱۰۰۰۷۴۳ این اداره، له ابوالفضل زارعی علیه محمدرضا خواجه 
موضوع چک شماره 301/1380398- 1396/3/28 ، موازی یک دوم دانگ مشاع 
از نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین محصور با دیوار بلوکی که ضلع 
جنوبی آن تبدیل به تعدادی مغازه تجاری گردیده و پشت مغازه ها نیز یک باب 
از ۱۳۳ ق ۴ بخش 7 فارس کازرون  انباری احداث شده پالک ثبتی ۲ فرعی 
به مساحت ششدانگ 508/41 متر مربع واقع در کازرون بلوار ملت نرسیده به 
خوابگاه دانشگاه آزاد سمت راست که ذیل ثبت ۴۳۳۳ صفحه ۴۳۷دفتر ۱۲۰ به 
ثبت رسیده و سند مالکیت صادر گردیده است. محدود به این حدود: شماال به 
طول یکصد و بیست ویک متر و بیست صدم متر به جاده ۱۲ متری جنوبا به 
طول یکصد و چهارده متر پی است به پالک ۴ فرعی از ۱۳۳ شرقا به طول یکصد 
و بیست و دو متر وسی صدم متر به جاده چهل و پنج متری غربا به طول نود 
و چهار متر پشته های قنات کهنه بلکتک ملکی آقای محمدرضا خواجه فرزند 
شهریار به شماره ملی ۲۳۷۰۷۱۶۷۸۹ متولد ۱۳۴۴ شمسی که پالک مزبور توسط 
کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی ودر قبال طلب بستانکار و نیم عشراجرایی 
الی ۱۲ روز چهارشنبه مورخه 1396/12/16 در محل  از ساعت ۹  وحق حراج 
مبلغ  از  مزایده  میرسد.  فروش  به  مزایده  طریق  از  کازرون  اسناد  ثبت  اجرای 
915/150/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار نقدا 
با تعطیل رسمی غیر مترقبه  فروخته خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف 
گردد، مزایده روز اداری پس از تعطیل در همان محل و ساعت انجام می شود و 
حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. بدهی های احتمالی 
از  چنانچه  و  نیست  مشخص  بگیرد  تعلق  دیگر که  قانونی  های  هزینه  سایر  و 
این بابت تا روز فروش بدهی داشته باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود.)این 
آگهی در یک نوبت در روزنامه طلوع چاپ کازرون منتشر و در معابر عمومی 

نیز الصاق میگردد( 
تاریخ انتشار: 1396/11/28              6/2096                  1617/ م الف

معاون اجرای واحد اجرای اسناد رسمی کازرون -علی رضا رجبی

 آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی
نوع فراخوان : ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شرکت آبفا استان فارس در نظر دارد از طریق ارزیابی کیفی و مناقصه 
عمومی یک مرحله ای نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد شرایط حداقل 
بارتبه ۵ در رشته آب جهت اجرای بخشی از خطوط فاضالبرو نیمه اصلی 

و فرعی و انشعابات پراکنده در سطح شهر نورآباد اقدام نماید.
۱( محل پروژه: شهر نورآباد

۲( مدت اجراء پروژه : 15 ماه
قدوسی غربی -  خیابان  پیشنهادات:  تسلیم  و  مناقصه  اسناد  اخذ  ۳(محل 
نبش خیابان سبحان- شرکت آبفا استان فارس- طبقه ۲- امور قرار دادها

۴( برآورد اولیه: 16/685/447/773 ریال.
۵( تاریخ نهایی اخذ اسناد: 96/12/05

۶( تاریخ نهایی قبول پیشنهادات: 96/12/19
تاریخ  و   96/12/21 ارزیابی:  پاکات  بازگشایی  کمیسیون  تاریخ   )۷

بازگشایی پاکات مناقصه : 96/12/23
۸( به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد 

از انقضاء مدت مقرر در مناقصه ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۹( مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 835/000/000 ریال .

بانک   428265238 حساب  به  )ریال(   ۱5۰۰۰۰۰ اسناد  قیمت   )۱۰
تجارت به نام مشاور طوس آب. 

1۱( اعتبارات طرح از محل اعتبارات موافقتنامه شماره 1503002178 
پروژه  نیاز  مورد  اعتبار  نقدینگی  وجود  عدم  صورت  در  که  باشد  می 
درقالب اوراق بهادار نظیر اسناد خزانه اسالمی، اوراق مشارکت و غیره 
پرداخت  پیمانکار  به  پرداختی  پیش  هیچگونه  اینصورت  در  و  تامین 

نخواهد شد.
۱۲( نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت 

آب و فاضالب استان فارس)سه ماه اعتبار(
فاضالب  و  های آب  پروژه  در  ایمنی  اجرایی  ۱۳( رعایت دستورالعمل 

شهری الزامی است.
۱۴( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است. 

الزامی  نامه و کارت ملی معتبر  ۱۵( جهت دریافت اسناد داشتن معرفی 
می باشد.

وب سایت جهت باز بینی آگهی مناقصه www.abfa-fars.ir می باشد. 
پیمانکاران واجد شرایطی که مایل به شرکت در مناقصه می باشند میتوانند 
با  نمایند.  اقدام  مناقصه  اسناد  دریافت  به  نسبت  کتبی  آمادگی  اعالم  با 
توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات، کلیه شرکت کنندگان در مناقصه 
 http://iets.mporg.ir می بایست در پایگاه ملی مناقصات به آدرس
ثبت نام و کد کاربری دریافت نمایند و همراه با پاکات پیشنهاد خود کد 

کاربری را تحویل نمایند. 27439/م الف                 26211      
تاریخ آگهی نوبت اول ۹۶/11/23      و           نوبت دوم ۹۶/11/28    

  شرکت آبفا استان فارس

مریم 
غالمی

26241


