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به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفًا 
ذیل  الکترونیکی  آدرس  یا  روزنامه  دفتر 

ارسال نمائید.
ضمنًا روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد 
است و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.

کارشناس )این شماره( سرویس ادبی - هنری: اشرف السادات کمانی
tolou.news@yahoo.com

هزار درد مـرا، عـــاشقـانه درمـان بــاش    هــزار راه مـرا، ای یــگانـه پـایـان بـاش
و آن که جسته و پیداش کرده ام، آن باش بـرای آنـکه نگـوینـد، جستــه ایم و نبـود   
حلول کن به تنم جـان ببخش و جانان باش دوباره زنده کن این خسته ی خزان زده را   
کــویــر تشنــه ی عشقـم، تـداوم عطشـم    دگر بس است، ز باران مگوی، باران باش
دوبـاره در تـن مــن روح نـوبهــاران باش  دوباره سبز کن این شاخه ی خزان زده را   
بـه بــاغ خستـه ی عشقم، هـزاردستان باش بـدین صـدای ـحزین، وین نـوای آهنگین  

آگهی حصر وراثت
آقای اسماعیل جمشیدی دارای شناسنامه شماره 10506 به شرح دادخواست که 
چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  شورا  این  از    234 به کالسه 
اله جمشیدی به شماره شناسنامه 3560023564  توضیح داده که شادروان روح 
الفوت آن  بدرود حیات گفته و ورثه حین  پارسیان  تاریخ  96/12/11 در  در 

مرحوم منحصر است به:
1- اسماعیل جمشیدی متولد 1334/3/5 ش ش 10506 صادره از آبادان 

 2- فاطمه جمشیدی متولد 1334/5/7 ش ش 9 صادره از المرد
3- عزت کهنسال متولد 1366/10/2 ش ش 64 صادره از المرد

از  صادره   65702050072 ش  ش   1392/7/1 متولد  جمشیدی  محمدامین   -4
الرستان

و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را به استناد ماده 362 قانون امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس 
از تاریخ نشر آگهی  نامه ای از متوفی نزد او باشد  اعتراض دارد و یا وصیت 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
  24951/14716

رئیس شورای حل اختالف اسیر

آگهی ابالغ
و  صالحی  رامین  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
اجرائیه  طبق  شود  می  ابالغ  باشد  می  المكان  مجهول  که  شهرام صالحی 
صادره از این شعبه در پرونده کالسه ۹6۰۲۹4 به موجب دادنامه شماره 
۹6۰۹۹۷۸۸۸۸۰۰۰5۰۹ مورخ 96/10/16 صادره از شعبه شانزدهم محكوم 
علیه محكوم به پرداخت مبلغ 270/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست 
96/6/13 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ ۷۸۵۰۰۰ ریال بابت 
خسارات ناشی از هزینه دادرسی در مرحله بدوی 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 حکم، اجرای حکم 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 ۷۳ آ.د.م و ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی در یکی 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 
احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی 

اقدام خواهد نمود.             6/2278             1758/م الف
شعبه شانزدهم شورای حل اختالف ویژه فرهنگیان کازرون

در بهاران خواجه و خواجو، وکیل من شما
رو به گردش عاشقانه یا ارم یا دلگشا

گشت بازار وکیل و خاتم و فرش و گلیم
فال هست و هم تماشا، زند دارد ماجرا

باغ سعدی،جنت و یا هفت تن یا باِغ حوض
یا عفیف آباد و ارگ و بستنی جنب سرا

تخت جمشید و پاسارگاد،نقش رستم دورتر
با شکوه و ، سبزی و گل در مسیِر جاده ها

در خیابان دیدن و روبوسی و یاِد قدیم
بازدید و دید هم رسم است در ایراِن ما

صبح تا شب در کنار حافظ و شیراز و شعر
روِز دیگر خواهم آمد با تو شهِر با صفا

اشرف السادات کمانی

فاطمه بردخونی
سیدجواد حسینی تیرتاشی    محمدرضاالیاسی

باساده دلی هب تو تبسم کردم
آسودگی شباهن راگم کردم

وقتی هب خودم آمدم ودیدم هک
کلم کردم بالهجه ی مردگان ت

***
بی حوصله و اسیر فردایی تو

رد شادی وغم همیشه تنهایی تو
هم سیر و گرسنه و رپیشان هستی

هم کاهس ی مردگان دنیایی تو

در بر این باغچه
بی حضور شمعدانی

نمی توان حیات را
لمس کرد

در بر این اتاق
بی پرده 

نمی توان هوای پنجره کرد
در بِراین کوچه

بی حضور هفت سنگ
نمی توان هوای کودکی کرد
زندگی خسته تر از آن است

که مرا در برگیرد و
از زخم های تنم جدا شوم

شاید پیغامی از تو
مرا به سفر مجبور کند

)درس(
درس من درس جدایی ها نبود
یک سخن در بی خدایی ها نبود
درس رود و چشمه و جالیز بود

درس معصومانه پرهیز بود
درس من درس زالل آب بود

امتحان یک شب مهتاب بود
درس من یک نکته مبهم نداشت

نقطه ای از شور و شادی
کم نداشت

درس تطهیر افق بود از غروب
درس عشق داغ مردان جنوب
درس ها درس ره و بی ر اه بود

چلچراغ راه از گمراه بود
        

آگهی مناقصه عمومی
نوبت دوم

مرحله اول 96/12/20        مرحله دوم 96/12/26
شهرداری اشکنان در نظر دارد اجرای کلیه امورات نگهداری و توسعه فضای سبز-سرایداری و گشت تخلفات ساختمانی 
بصورت حجمی کار و برابر اسناد مناقصه به مدت یک سال را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واجد شرایط 
واگذار نماید لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد و شرکت در مناقصه به 

دبیرخانه شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن ۰۷۱۵۲۷۶۲۷۰۰ تماس حاصل نمایند.
سپرده  نام  به   ۱۰۵۳۸۴۵۰۷۰۰۵ حساب  به  ریال  میلیون   ۲۸۰ مبلغ  بایست  می  مناقصه  در  شرکت  جهت  متقاضیان   -

شهرداری واریز یا ضمانت نامه معتبر بانکی ضمیمه درخواست نمایند.
- متقاضیان می بایست فیش سپرده خود را در پاکت الف و سایر مدارک شرکت )اساسنامه، تغییر و تحول اساسنامه، رتبه 

بندی( در پاکت ب و پیشنهاد قیمت در پاکت ج تسلیم شهرداری نماید.
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

- چنانچه نفرات اول تا سوم برنده از انعقاد قرارداد انصراف دهند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
- مهلت ارائه پیشنهادات به دبیرخانه شهرداری ده روز پس از درج آگهی مرحله اول )۷ فروردین ۹۷( می باشد.

- به پیشنهادات مخدوش و مشروط و مبهم و فاقد سپرده و واصله بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نمی شود.
- در صورت تساوی پیشنهادات، اولویت با شرکت کنندگان بومی و محلی می باشد.

- شرکت کنندگان در مناقصه بایستی منع قانونی در معامالت نداشته باشد . کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد.
- هزینه های درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

- سایر شرایط و برگ پیشنهاد قیمت در اسناد مناقصه قید می گردد.
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آگهی مناقصه عمومی
نوبت دوم

مرحله اول 96/12/20     مرحله دوم 96/12/26
شهرداری اشکنان در نظر دارد اجرای کلیه امورات خدمات شهری و بصورت حجمی کار و برابر اسناد مناقصه به مدت 
می  واجد شرایط  پیمانکاران  لذا  نماید  واگذار  واجد شرایط  بخش خصوصی  به  مناقصه عمومی  از طریق  را  سال  یک 
توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد و شرکت در مناقصه به دبیرخانه شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن 

۰7۱۵۲۷۶۲۷۰۰ تماس حاصل نمایند.
سپرده  نام  به   ۱۰۵۳۸۴۵۰۷۰۰۵ حساب  به  ریال  میلیون   ۱۰۰ مبلغ  بایست  می  مناقصه  در  شرکت  جهت  متقاضیان   -

شهرداری واریز با ضمانت نامه معتبر بانکی ضمیمه در خواست نمایند.
- متقاضیان می بایست فیش سپرده خود را در پاکت الف و سایر مدارک شرکت )اساسنامه، تغییر و تحول اساسنامه، رتبه 

بندی( در پاکت ب و پیشنهاد قیمت در پاکت ج تسلیم شهرداری نماید.
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

- چنانچه نفرات اول تا سوم برنده از انعقاد قرارداد انصراف دهند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
- مهلت ارائه پیشنهادات به دبیرخانه شهرداری ده روز پس از درج آگهی مرحله اول )۷ فروردین ۹۷( می باشد.

- به پیشنهادات مخدوش و مشروط و مبهم و فاقد سپرده و واصله بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نمی شود.
- در صورت تساوی پیشنهادات، اولویت با شرکت کنندگان بومی و محلی می باشد. 

- شرکت کنندگان در مناقصه بایستی منع قانونی در معامالت نداشته باشد. کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد.
- هزینه های درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

- سایر شرایط و برگ پیشنهاد قیمت در اسناد مناقصه قید می گردد.                                               
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آگهی مزایده شهرداری اهل
شماره  جلسه  صورت  طبق  دارد  نظر  در  اهل  شهرداری 
نسبت  اهل  شهر  اسالمی  شورای  تاریخ1396/12/06   24
انتهای  کناردان,  منطقه  در  واقع  زمین  قطعه  نه  فروش  به 
خیابان پروین اعتصامی  با مساحت هر قطعه 625 متر مربع 
اقدام نماید. لذا از متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده به 
دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند.ضمنا مدت تحویل اسناد 
مزایده یک هفته پس از درج این آگهی می باشد. قیمت 
پایه برای هر قطعه 200,000,000 ریال می باشد                 

آگهی مرحله اول 1396/12/19, 
026446آگهی مرحله دوم 1396/12/26

آگهی تجدید مناقصه
و ارزیابی کیفی

نوع فراخوان : ارزیایی 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 
احداث  عملیات  جهت  آب  رشته  در   ۵ بارتبه  حداقل  شرایط 

مخزن 2500 متر مکعبی شهر نورآباد اقدام نماید.
۱( محل پروژه: شهر نورآباد

۲( مدت اجراء پروژه : 24 ماه
۳(محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات: خیابان قدوسی 
طبقه  فارس-  استان  آبفا  سبحان- شرکت  خیابان  نبش   - غربی 

۲- امور قرار دادها
۴( برآورد اولیه: 11/411/876/253 ریال.

۵( تاریخ نهایی اخذ اسناد: 96/12/28
۶( تاریخ نهایی قبول پیشنهادات: 97/01/19

و   97/01/20 ارزیابی:  پاکات  بازگشایی  کمیسیون  تاریخ   )۷
تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج : 97/01/22

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 5800000000 ریال.

۱۰( قیمت اسناد 1200000 )ریال( به حساب 1528936404 
شرکت  نام   240008037112 پرداخت  شناسه  به  ملت  بانک 

آب و فاضالب استان فارس.
اعتبارات طرح های عمرانی )شماره  از محل  اعتبارات طرح   )1۱
423 ف 1503003( احداث مخازن آب در استان فارس می باشد.

۱۲( نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی در وجه 
شرکت آب و فاضالب استان فارس)سه ماه اعتبار(

پروژه های آب و  ایمنی در  اجرایی  ۱۳( رعایت دستورالعمل 
فاضالب شهری الزامی است.

۱۴( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است. 
۱۵( جهت دریافت اسناد داشتن معرفی نامه و کارت ملی معتبر 

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

کاربری را تحویل نمایند.
تاریخ آگهی نوبت اول ۹۶/12/22      و    نوبت دوم ۹۶/12/26    

19802/م الف                 26468         

شرکت آبفا استان فارس

حسین منزوی


