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صفحه ضرب المثل های جهان

پیرترین درخت ها غالبًا شیرین ترین میوه ها را دارند.
آلمان

آگهي مناقصه عمومي
 اجراي عملیات بهسازی طرح هادی روستایی

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمي فارس در نظر دارد اجراي عملیات بهسازی طرح هادی روستایی واقع در شهرستان های استان فارس به شرح ذیل به صورت مناقصه عمومي یک مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار 
نماید و طی این آگهی از پیمانکاران واجد شرایط داراي رتبه راه و ترابری یا ابنیه تأیید صالحیت شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی )سازمان برنامه و بودجه( جهت شرکت در فرآیند ارجاع کار دعوت به عمل مي آید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( روز شنبه مورخ 1396/12/26 می باشد.

محل اعتبار پروژه  رتبه
 مورد
نیاز

تضمین شركت در 
فرآیند ارجاع كار 

)ریال(

برآورد )ریال( مدت 
اجرا 
)روز(

روستا شهرستان  شماره
مناقصه

 شماره مرجع سامانه
ستاد

ردیف

توسعه روستایی راه 155,000,000 3,092,283,150 90 امامزاده بزم بوانات 96/405 200965216000054 1

3% نفت و گاز، ملی، حوادث، استانی راه 170,300,000 3,405,191,980 90 جرمشت پایین، براک، قالینی، برایجان، کرفت، رشیدآباد جهرم 96/406 200965216000055 2

3% نفت و گاز، توازن ردیف راه 135,200,000 2,702,685,300 30 اسماعیل آباد، ماریان، اسالم آباد بختاجرد داراب 96/407 200965216000056 3

3% نفت و گاز، توازن ردیف راه 173,300,000 3,465,979,500 83 جمسی، جونان، فیض آباد، دنگان داراب 96/408 200965216000057 4

3% نفت و گاز، توازن ردیف راه 138,000,000 2,757,490,500 62 شمس آباد پاسخن، بریسکان و غیاثی، حسین آباد داراب 96/409 200965216000058 5

3% نفت و گاز، توازن ردیف راه 165,600,000 3,311,321,500 75 شهرک ایثار، شهرک ولیعصر، شهرک شهدای عشایر، فتح آباد داراب 96/410 200965216000059 6

3% نفت و گاز، توازن ردیف، استانی راه یا ابنیه 193,000,000 3,854,359,900 155 فیض آباد، علی آباد، تنگ کتویه داراب 96/411 200965216000060 7

توازن ردیف، استانی راه 128,700,000 2,572,884,000 90 شهرک گلبابکان، پرین، نظرآباد، آبرهه رستم 96/412 200965216000061 8

ملی، توازن ردیف، استانی راه یا ابنیه 157,200,000 3,143,633,912 90 شول، حسین آباد، کهکران سپیدان 96/413 200965216000062 9

توازن راه 153,000,000 3,057,755,032 90 مارگون، کمهر، اسفیان، دره همیانه علیا سپیدان 96/414 200965216000063 10

توازن ردیف، توازن استانی راه 116,000,000 2,319,516,200 43 کورکی، دهگاه، بلوط آباد فراشبند 96/415 200965216000064 11

توازن ردیف، توازن استانی، ملی راه یا ابنیه 127,300,000 2,544,276,200 100 تنگ کرم، خورنگان، خیرآباد جنگل، علی آباد سرخه فسا 96/416 200965216000065 12

توازن ردیف، توازن استانی راه یا ابنیه 144,100,000 2,881,907,680 80 نجف آباد سرخی، آتشکده، شهید لشکر موصلو، نودران، بیروکان فیروزآباد 96/417 200965216000066 13

توازن، توازن استانی راه 138,300,000 2,765,838,830 100 امامزاده علی، سرمشهد، جره، بناف، عمویی، صدرآباد کازرون 96/418 200965216000067 14

توازن، توازن استانی راه یا ابنیه 157,400,000 3,147,273,273 120 دوان، کالنی، سید حسین، پل آبگینه، رشن آباد کازرون 96/419 200965216000068 15

ملی، توازن، استانی راه 215,000,000 4,299,654,600 80 سرود، نوروزان، دشتک، فرود، هکوان کوار 96/420 200965216000069 16

توازن،توازن ردیف راه 128,300,000 2,564,865,400 60 فتح آباد، طسوج، شاه شهیدان، هورباف کوار 96/421 200965216000070 17

توازن ردیف، توازن استانی راه یا ابنیه 151,000,000 3,015,270,196 120  پاقالت، کشکو، بریو، حسین آباد خارزو، سبخی، خشت،
چاهگزی، گلدشت

المرد 96/422 200965216000071 18

توازن ردیف راه 145,900,000 2,916,961,400 40 حسن آباد سنجرلو، چهارطاق، کره ای، عزآباد، معصوم آباد مرودشت 96/423 200965216000072 19

توازن ردیف، توازن استانی راه 113,400,000 2,266,430,550 40 حصار، اشجرد، درودزن، بارزآباد، چم ریز مرودشت 96/424 200965216000073 20

توازن ردیف راه یا ابنیه 126,600,000 2,530,578,500 110 چاه گزی، نورآباد، حاجی آباد، فال مهر 96/425 200965216000074 21

توازن ردیف، توازن استانی راه 168,000,000 3,359,703,050 100 بسترم، تم شولی، حسن آباد کوشکک نی ریز 96/426 200965216000075 22

1- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های »الف« و در صورت لزوم »ب«:
آدرس: شیراز، بلوار گلستان، حد فاصل چهارراه ادبیات و میدان گلستان، بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس )امور قراردادها و کنترل پروژه(

تلفن: 071-37328160 کد پستی: 7146784687 
2- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز شنبه مورخ 1396/12/26 تا ساعت 14:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/01/02
3- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد )برگشت اسناد(: از روز یک شنبه مورخ 1397/01/05 تا ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1397/01/16

4- جلسه بازگشایی پاکت ها از تاریخ 18 لغایت 26 فروردین 1397 طی ساعات و زمان بندی قید شده در سامانه ستاد، در سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس برگزار می گردد.
5- نحوه برگزاري مناقصه: مناقصه عمومي یک مرحله اي

6- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1( ضمانتنامه معتبر بانکي 2( واریز به حساب : بانک ملی ایران به شماره 2173683006000 و به مدت اعتبار حداقل 3 )سه( ماه شمسی 3( مطالبات تأیید شده ذیحسابی بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس.
• الزم به ذکر است به هر گونه تضمین دیگر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7- حضور پیشنهاد دهنده در جلسه بازگشایي پاکت های پیشنهاد قیمت بالمانع است.
8- برنده مناقصه می بایست 7 روز پس از ابالغ پذیرش به همراه ضمانتنامه معتبر بانکی حسن انجام تعهدات جهت عقد قرارداد مراجعه نماید و در صورت عدم مراجعه پس از مدت ذکر شده ضمن ضبط ضمانتنامه شرکت در مناقصه، پروژه به نفر دوم واگذار مي گردد.

9- برآورد پایه بر اساس فهرست بهای سال 1396 محاسبه شده است.
10- کلیه کسورات به عهده پیمانکار می باشد. )به شرح طرح هاي عمرانی محاسبه می گردد(

11- بخش عمده ای از اعتبار پروژه هاي سال مالي 1396 از نوع اسناد خزانه اسالمي و با سررسید یک ساله و دو ساله )ملی( و دو ساله )استانی و حوادث( مي باشد.
12- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 021-85193768                                             13- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934 

26501                                                                                                                                                                                 روابط عمومی بنیاد مسكن انقالب اسالمي فارس

عادات غذایی در دوران کودکی به ویژه سنین 2-5 
بنابراین عادات غذایی سالم  سالگی شکل می گیرد؛ 
تغذیه  نمود.  پایه ریزی  کودکی  دوران  از  باید  را 
پیشگیری  در  می تواند  کودکی  دوران  در  صحیح 
مانند  بزرگ سالی  سنین  بیماری های  از  بسیاری  از 
بودن  باال  استخوان،  پوکی  چاقی،  باال،  فشارخون 
کلسترول خون، بیماری های قلبی و عروقی و انواع 
کنترل  و  پیشگیری  باشد.  داشته  نقش  سرطان ها 
فشارخون باال و بیماری های قلبی-عروقی از دوران 
کودکی آغاز می شود. در دوران شکل گیری ذائقه 
داد.  به غذاهای کم نمک عادت  را  او  باید  کودک 
کودکی که به غذای کم نمک عادت کر ده است در 
بزرگ سالی شانس کمتری بر ای ابتال به فشارخون 
رفتارهای  دارد.  قلبی-عروقی  بیماری های  و  باال 
مصرف  به  عادت  مانند  کودکان  نامناسب  غذایی 
تنقالت  رستورانی،  و  آماده  غذاهای  شور،  غذاهای 
کم ارزش و شور مثل چیپس و فرآورده های غالت 
حجیم شده، فست فود ها ازجمله سوسیس، کالباس، 
از  شور  و  پرنمک  غذاهای  سایر  و  همبرگر  پیتزا، 
کودکان  در  باال،  فشارخون  ایجاد  در  مؤثر  عوامل 

است.
بر ای کودکان زیر  راه های کاهش مصرف نمک 

پنج سال
تغذیه کودکان زیر یک سال:

• استفاده از لیموترش تازه یا آب نارنج تازه به مقدار 
خیلی کم در غذای کمکی کودک

• استفاده نکردن از نمک در تهیه، پخت و هنگام 

دادن غذا به کودک
تغذیه کودکان باالی یک سال:

• کاهش مصرف نمک در هنگام پخت غذا
• خودداری از گذاشتن نمکدان در سفره

• استفاده از سبزی های معطر تا زه یا خشک مانند 
پیاز  سیر،  یا  و...(  ریحان  ترخون،  مرزه،  )نعناع، 
و  غذا  طعم  بهبود  برای  آب نارنج  و  تازه  لیموترش 

کاهش مصرف نمک.
)فرآورده های  تنقالت شور  از مصرف  • خودداری 
غالت حجیم شده، چیپس، پفک، چوب شور و سایر 
تنقالت کم ارزش غذایی و شور( در برنامه غذایی 

روزانه.
تن  مانند  شده  کنسرو  غذاهای  مصرف  کاهش   •

ماهی و فست فودها.
• کاهش مصرف انواع شورها و ترشی ها.

و  سس ها  آماده،  سوپ های  مصرف  کاهش   •
فست فودها )پیتزا، همبرگر، کالباس و سوسیس...( 

در برنامه غذایی کودکان.
• استفاده از ذرت و حبوبات بوداده خانگی کم نمک 
مانند عدس برشته شده کم نمک، مغزها مانند گردو، 
میان  به عنوان  نمک  بدون  یا  کم نمک  بادام  فندق، 

وعده برای کودکان.
• استفاده از غالت کم نمک مانند نان کم نمک

• استفاده از پنیر و دوغ کم نمک برنامه غذایی روزانه 
کودکان.

سیب  ف  مصر  صورت  در  نمک  نکردن  اضافه   •
زمینی سر خ شده.                                    6/2267

هر  در  غیرطبیعی  خونریزی   •
نقطه از بدن.

سفت  توده  هرگونه  پیدایش   •
در  مثاًل  زیرپوست،  در  سلولی 

سینه یا نقاط دیگر.
به آسانی  که  زخمی  پیدایش   •
در  )به ویژه  نمی یابد  بهبود 

اطراف زبان، دهان و لب ها(.
• سوءهاضمه دائمی

خال ها  وضع  در  تغییراتی   •
رنگ،  تغییر  قبیل  از  زگیل  یا 
دردناک  خارش،  شدن،  بزرگ 
شدن و یا خونریزی از آن ها که 

به مدت طوالنی ادامه یابد.
اعمال  در  آشفتگی  پیدایش   •
روده ها یا مثانه که با درمان های 

عادی بهبودی نیابد.
یا  و  صدا  گرفتگی  سرفه،   •

مدت  به  بلع  عمل  شدن  مشکل 
طوالنی.

فوق  این عالئم  از  اگر هر یک 
بیش از دو هفته ادامه یابد، باید 
تخصصی  بررسی  تحت  بیمار 
قرار گیرد. البته در بیشتر موارد 
وجود  از  حاکی  عالئم  این 
سرطان نیستند.                                                          
6/2268

گشتاسب آژ دری، کارشناس مسئول واحد واگیر منطقه بهداشت و درمان قائمیه
فضل اله پرون، کاردان بهداشت محیط مرکز انارستان

غالمعلی جوکار، بهورز خانه بهداشت انارستان
پیمان دهقان، بهورز خانه بهداشت تل کوشک

   الهام سهراب پور، زهرا مکی، کریم والی، نوشین درستکار، سیدحمیدرضا دانشی

اهمیت كاهش مصرف نمک در سالمت كودكان
))نمک کمتر زندگی سا لم تر((

عالئم هشداردهنده سرطان

آگهی ابالغ
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به رامین صالحی که مجهول المكان می 
به  پرونده کالسه ۹6۰۲۹5  در  شعبه  این  از  اجرائیه صادره  طبق  شود  می  ابالغ  باشد 
شعبه  از  صادره   ۹6/1۰/16 مورخ   ۹6۰۹۹۷۸۸۸۸۰۰۰5۰۸ شماره  دادنامه  موجب 
شانزدهم محكوم علیه محكوم به پرداخت مبلغ 4۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته 
و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست ۹6/6/13 
از  ناشی  بابت خسارات  ریال  مبلغ 1/335/۰۰۰  پرداخت  و  اجرای حكم  زمان  لغایت 
هزینه دادرسی در حق محكوم له می باشد. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های 
اجرائی بر عهده محكوم علیه می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حكم، اجرای 
حكم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محكوم له، یا ابالغ 
واقعی اجرائیه به محكوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یك نوبت در اجرای 
ماده ۷3 آ.د.م و ماده ۹ قانون اجرای احكام مدنی در یكی از جراید کثیر االنتشار درج 
می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. 
در غیر اینصورت واحد اجرای احكام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و 

وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.   6/۲۲۷۸          1۷5۷/م الف
شعبه شانزدهم شورای حل اختالف ویژه فرهنگیان کازرون

آگهی حصر وراثت
آقای امراله شهیدی فرزند محمدمراد به شرح درخواستی که به کالسه ۹6۰ ش 4 این شورا 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته  که شادروان 
مرحوم محمدمراد شهیدی فرزند غریب به شماره ملی ۲3۷۰۰۰5556- 13۰5 صادره از 
کازرون در تاریخ 13۹1/11/1۹ در اقامتگاه دایمی خود شهرستان کازرون فوت نموده 
وراث حین الفوت وی عبارتند از: 1- امراله شهیدی به شماره ملی ۲3۷1۷35۲56- 
13۲۷ کازرون پسر متوفی ۲- محمد شهیدی به شماره ملی ۲3۷1۸343۷۸ – 1341 
کازرون پسر متوفی 3- شكراله شهیدی به شماره ملی ۲3۷1۷۷5411 – 133۲ کازرون 
پسر  کازرون   1343 – ملی ۲3۷1۸533۷۲  شماره  به  شهیدی  مهدی   -4 متوفی  پسر 
متوفی 5- صدراله شهیدی به شماره ملی ۲3۷1۷4۹۰۰1 – 13۲۹ کازرون پسر متوفی 
6- هادی شهیدی به شماره ملی ۲3۷۰34۰۲41 – 1345 کازرون پسر متوفی ۷- فضل 
اله شهیدی به شماره ملی ۲3۷1۷۸۷15۹ – 1334 کازرون پسر متوفی ۸- خانم فاطمه 
به شماره ملی ۲3۷۰4۹۸4۷1- 135۷ کازرون دختر متوفی ۹- خانم گوهر  شهیدی 
شهیدی ۲3۷۰۲61۲34 – 1336 کازرون دختر متوفی 1۰- خانم زهرا شهیدی به شماره 

ملی ۲3۷۰۲۷446۸ – 133۷ کازرون دختر متوفی والغیر
اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یك ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید  واال گواهی صادر خواهد شد.                                                                                   

1۷56/ م الف         6/۲۲۸1
 زمانی بخش - رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون  

آگهی احضار متهم
از  محمدحسین  فرزند  نوری  2- ضرغام  هیبت  فرزند  قربانی  1- حجت  اینکه  به  نظر 
طرف این دادسرا تحت تعقیب می باشد و ابالغ اوراق احضاریه به واسطه نامعلوم بودن 
قانون آیین دادرسی  ماده 115  اجرای  بدین وسیله در  نگردید  میسور  او  اقامت  محل 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا در شعبه چهارم 
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان کازرون به منظور پاسخگویی و دفاع از 
اتهام انتسابی حاضر گردد. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از انتشار آگهی اقدام 
اتخاذ می  به موجب مواد 217 و 218 قانون یاد شده تصمیم غیابی  قانونی معمول و 

گردد.       1760/ م الف             6/2287
دادیار شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقالب کازرون

آگهی احضار متهم از طریق دادسرا
نظر به اینکه  عباس قنبری فرد فرزندحسن به اتهام ترک انفاق  ازطرف این دادسرا  
تحت تعقیب است و ابالغ اوراق احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت او 
میسور نگردیده بدینوسیله 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 شهرستان کازرون به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام 
انتسابی حاضر شده و در صورت عدم 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.  1764/ م الف         6/2287             
 دفتر بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب  کازرون

آگهی حصر وراثت 
و  شهادتنامه  استناد  به  کازرون   ۲3۷1۸۸۲3۷۲ ملی  شماره  به  رضازاده  سیما  خانم 
تقدیم   ۲۸۲ اندیكاتور  شماره  به  خواستی  در  ورثه  شناسنامه  فتوکپی  و  فوت  گواهی 
ملی  شماره  به  رضازاده  کیامرز  شادروان  که  داشته  اشعار  چنین  و  نموده  شورا  این 
از:  عبارتند  وی  الفوت  حین  ورثه  و  گذشته  در   ۹6/1۲/1 تاریخ  در   35۲۰۷۰1561
1- علیرضا رضازاده فرزند کیامرز به شماره ملی 35۲۰۹۰۲656 پسر متوفی ۲- سهیال 
رضازاده فرزند کیامرز به شماره ملی ۲3۷1۸6511۷ دختر متوفی 3- سیما رضازاده 
فرزند  رضازاده  زیبا   -4 متوفي  دختر   ۲3۷1۸۸۲3۷۲ ملی  شماره  به  کیامرز  فرزند 
کیامرز به شماره ملی ۲3۹1663۸11 دختر متوفي 5- فریبا رضازاده فرزند کیامرز به 
شماره ملی ۲3۹1665563 دختر متوفی 6- مریم رضازاده فرزند کیامرز به شماره ملی 

35۲۰۸۷1۲۸۹ دختر متوفي
اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یك ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید  واال گواهی صادر خواهد شد.                                                                                   

1۷61/ م الف             6/۲۲۸6
زمانی بخش - رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون  

آگهی ابالغ مفاد حکم
ملک  محمد  آقای  خوانده  به  بدینوسیله 
به  که  میشود  ابالغ  حسنعلی  فرزند  حسینی 
موجب حکم شماره ۹۴۰۹۹۷۷۱۸۰۱۰۰۰۱۵ 
صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی کازرون: 

))رأی دادگاه((
آقای  تجدیدنظرخواهی  درخصوص 
شماره  دادنامه  به  نسبت  روحانی  عبدالرحیم 
فرهنگیان شورای  ۳۹۳ – 93/11/30 شعبه 
دعوی  به  راجع  که  کازرون  اختالف  حل 
تجدیدنظرخواه به طرفیت آقای محمد ملک 
تجدیدنظرخواه  حقی  بربی  حکم  حسینی 
مستند  اینکه  به  توجه  با  گردیده  صادر 
عادی  سند  فقره  یک  بدوی  خواهان  دعوی 
اقراربه  خوانده  آن  حسب  که  باشد  می 
و  است  نموده  خواهان  قبال  در  مدیونیت 
و  ایراد  از  مصون  خواهان  دعوی  مستند 
در  خوانده  و  است  مانده  باقی  اعتراض 
با  لذا  ننموده  دفاعی  مطروحه  دعوی  قبال 
دادنامه  نقض  با  تجدیدنظرخواهی  پذیرش 
تجدیدنظرخواسته مستندا" به ماده ۳۱ قانون 
محکومیت  به  حکم  اختالف  حل  شورای 
مبلغ  پرداخت  به  حسینی  ملک  محمد  آقای 
دادرسی  خسارت  بانضمام  ریال  میلیون  سی 
تقدیم  تاریخ  از  تأخیر  تعرفه وخسارت  طبق 
یوم  لغایت   )93/10/16( دادخواست 
الوصول براساس تغییر شاخص تورم اعالمی 
می  محکوم  خواهان  حق  در  مرکزی  بانک 
ظرف  و  محسوب  غیابی  صادره  رأی  نماید 
در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست 

همین شعبه می باشد.    
 6/2288            1762/م الف

شعبه اول دادگاه حقوقی کازرون

دادنامه
زندان  ویژه  اختالف  حل  شورای  نهم  شعبه   ۹۶۰۹۹۸۸۸۸۵۴۰۰۴۸۷ کالسه  پرونده 

کازرون تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷۸۹۸۸۵۴۰۰۶۷۳ 
خواهان: آقای مهدی جعفری فرزند خیراله به نشانی استان فارس - شهرستان کازرون - 

شهر کازرون - روستای پیرمهلت 
خواندگان: 1.آقای محسن اشجاری فرزند فتحعلی به نشانی فارس - کازرون - خ ۲۲ 
بهمن نمایشگاه اتومبیل و امالک سفیر ۲.خانم فرشته حاجی پور فرزند غالمرضا به نشانی 

خ عاشوری کوچه بهارستان ۳۵ آپارتمان فرزام واحد ۴پ ۴ 
خواسته: الزام به تنظیم وانتقال سند خودرو

بسمه تعالی
قضائی  حوزه  اختالف  حل  شورای  نهم  شعبه  العاده  فوق  وقت  در   96/12/6 بتاریخ 
با حضور قاضی شورا تشکیل است پرونده کالسه فوق از دفتر شورا واصل  کازرون 
تحت نظر قرار گرفت با بررسی محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتی مورخ 
96/12/6 ۶ اعضای شورا ختم رسیدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم 

می گردد.
رای قاضی شورا

اشجاری  محسن   -1 طرفیت  به  خیراله  فرزند  جعفری  مهدی  دادخواست  درخصوص 
فرزند فتحعلی ۲- فرشته حاجی پور فرزند غالمرضا به خواسته الزام به تنظیم و انتقال 
سند یک دستگاه خودرو سواری پارس به شماره انتظامی ۴۸ ایران ۶۹۸ ج ۷۸ مقوم به 
مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال با توجه به مجموع اوراق ومحتویات پرونده واظهارات خواهان 
با توجه به دادخواست تقدیمی بدین شرح که خواهان ماشین فوق طبق قولنامه مورخ 
تحویل  هم  مدارک  کلیه  و  است  نموده  خریداری  اول  ردیف  خوانده  از    93/9/16
گرفته است و خوانده ردیف دوم هم بعلت مجهول المکان بودن یک نوبت در جراید 
رسیدگی  جلسه  در  قانونی  موعد  رعایت  به  توجه  با  و  گردیده  منتشر  کثیراالنتشار 
خوانده  اینکه  به  توجه  با  و  است  ننموده  ارائه  هم  ای  دفاعیه  والیحه  حاضرنگردیده 
ردیف اول صراحتا اعالم نموده خودرو فوق به خواهان فروخته ام و تمام ثمن معامله 
را دریافت و کلیه مدارک تحویل وی داده ام وضمن استعالم از دایره شماره گذاری 
پور  حاجی  خودروفرشته  مالک  آخرین  است  نموده  اعالم  که  رانندگی  و  راهنمایی 
فرزند غالمرضا می باشد و با عنایت به نظریه مشورتی اعضای شورا مورخ 96/12/6 
دعوی خواهان را وارد تشخیص ومستندا به مواد ۱۰ و ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی و مواد 
تنظیم و  به  الزام خوانده ردیف دوم  به  قانون آیین دادرسی مدنی حکم  ۱۹۸ و ۵۱۵ 
انتقال سند رسمی خودرو فوق الذکر صادر و اعالم میگردد. رای صادره درخصوص 
غیابی وظرف مدت  اول حضوری و در خصوص خوانده ردیف دوم  خوانده ردیف 
۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه وظرف بیست روز پس از آن قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی کازرون می باشد.
1763/م الف               6/2280

رنجبر - قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف کازرون

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانمها و آقایان عبدالحمید 
معروف به محسن -مهدی-محمد-حسن – علی- رضا-فاطمه -معصومه -فرشته 
همگی طالبی و فرزندان ابوطالب و خانم ها آسیه مزرعه جو وزهرا رامش وورثه 

مرحوم اعظم طالبی به اسامی امیرعباس وزهرا وزینب وقنبر همگی محمدی 
خانم  و  آقایان  طرفیت خواندگان  به  دادخواستی  مهدی  فرزند  رزمی  آقای حمید  خواهان 
فرشته  معصومه   - -مهدی-محمد-حسن-علی-رضا-فاطمه  محسن  به  معروف  هاعبدالحمید 
مرحوم  رامش وورثه  وزهرا  مزرعه جو  آسیه  ها  ابوطالب وخانم  فرزندان  و  طالبی  همگی 
اعظم طالبی به اسامی امیرعباس وزهرا وزینب وقنبر همگی محمدی به خواسته فسخ قرارداد 
 ۹6۰۹۹۸۷1۸۰1۰۰4۲۷ کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  عادی 
رسیدگی  وقت  و  ثبت  کازرون  شهرستان  دادگستری  )حقوقی(  عمومی  دادگاه  اول  شعبه 
قانون   ۷3 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  که حسب  تعیین   ۹ ساعت   13۹۷/۲/۸ مورخ 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب 
یك نوبت در یكی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یك ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادگاه حاضر  در  مقرر فوق جهت رسیدگی  و در وقت  دریافت  را  دادخواست و ضمائم 

گردد.           6/۲۲۷۹               1۷54/م الف
دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری کازرون

نشنیدم، من  بودم، صدای گوپپو  امسال زمستان در شهر   
زندانی دیوارها، آپارتمان ها و خانه های شهری شده ام. دود 
ماشین ها و کارخانه ها ریه هایم را پرکرده است. نمی دانم 
امسال زمستان ابر یا بارانی بود یا نه؟ می گویند خشک سالی 
بود؛ اما اگر رعدوبرق یا نم نم بارانی هم بود من ندیدم و 
نشنیدم. زندگی شهری، دود و سروصدای ماشین ها مرا از 
ساخته  محروم  تازه  هوای  و  باران  و  دشت  و  کوه  دیدن 
شنیدن  با  هرسال  آهنم.  و  آجر  و  دود  زندانی  من  است. 
آواز گوپپو و چهچهه کبک ها می دانستم که موسم چله بدر 
است و زمستان قشالق از نیمه گذشته و باید دوشیدن گله 
را آغاز کنیم و با ماست و کره و پنیر تازه اندک اندک به 
استقبال بهار برویم. هرسال با دیدن پرندگان کوهستان که 
با شور و شوقی وصف نشدنی و با شادی و آواز به دنبال 

طراوت  و  زیبایی  بودند  خود  آشیان  ترمیم  یا  و  ساختن 
آن  از  و  می کردم  احساس  کاماًل  را  زنده بودن  و  زندگی 
تماشای کوه و دشت و طبیعت  با  لذت می بردم. هرسال 
بزغاله های شیرمست و رویش و جوانه  و  بره ها  دیدن  و 
می گرفتم،  دیگر  توانی  و  روح  درختان،  و  گیاهان  زدن 
افروختن  کوهستان،  به  رفتن  من  تفریح  بهترین  هرسال 
نم نم  آتش و نوشیدن چای داغ و دودزده کتری در زیر 
و  واتساپ  گرفتار  به شدت  شهر  در  امسال  اما  بود،  باران 
و  سرد  زندگی  این  از  و  هستم  تلویزیون  و  اینستاگرام 
بی روح و به اصطالح مدرن صنعتی، سخت دلم گرفته است، 
اما به ظاهر خوشحالم که می گویند: فالنی ساکن شهر است. 
درحالی که در دنیای مترقی مهاجرت برعکس است و در 
ایران نیز شهرنشین های قدیمی از شهرها فرار کرده و برای 
من  می برند،  پناه  روستاها  و  باغشهرها  به  روحیه  تجدید 
برای پز دادن به تازگی به شهر آمده ام. هرسال در روستا 
مزرعه کوچکم و مرغ و خروس و بز و گوسفندهایم را 
اما  بودم  خودم  آقای  و  کارفرما  خودم  و  می کردم  اداره 
امسال کارگری بیکار و بیمارم و در کوچه پس کوچه های 
به جز تاکسی تلفنی  به دنبال کار می گردم و  شهر دربه در 
شغل دیگری نمی یابم. هرسال لبنیات، تخم مرغ، گوشت و 
بسیاری دیگر از مواد غذایی را خودم تولید می کردم؛ اما 
مصرف گرا  به شدت  و  می خرم  مغازه ها  از  را  همه  امسال 
بیکاری سخت دلم  و  شهر  و  ماشین  و  دود  از  من  شده ام. 
گرفته است شاید همین فردا یا پس فردا به روستا و قشالق 

برگردم!                                                      
 کاظم دشمه قره میرشاملو

امسال در شهر بودم و صدای گوپپو نشنیدم

گوناگون


