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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: طیبه خسروی

tolou.news@yahoo.com

رها

وقتیپرندهبالشوبازمیکنه
یهقصهتازهروآغازمیکنه
پرمیزنهبهسویابروآسمون
میادمیشینهرویبامخونمون
میادمیشینهتویقابپنجره
سرمیدهآوازشوازیههنجره

دوستمیشهباپرندهتویقفس
میشهبراشیههمزبونوهمنفس

پرندهتویقفسناراحته
چونکههمیشهاوناسیرغربته
پرندهدوستندارهآوازبخونه

چونکهتویقفسهمیشهزندونه
دوستندارهاسیرسایههاباشه

دوستدارهتویآسمونرهاباشه
دوستدارهتویآسمونپربکشه

برهتااوجکهکشونسربکشه
دوستدارهفریادبزنهآیآدما

دلممیخوادباشمازاینقفسرها

شکوفه حسن پور مهنازتوماج آوات
حامد قاسمی

علی اکبر سپرهم

یغما
شوخ چشمی که دل از عاشق رسوا می برد 

راهزنی بود که آیینه به یغما می برد
لعل شیرین شکر و نرگس جادویی او 

عقل و دین با هم از آن بیدل شیدا می برد
همچو پروانه به گردش به طرب بازی بود 

آنچه غم داشت به دل او همه یکجا می برد
عاقبت رفت و ز هجران رخ چون ماهش 
بشکست آیینه ای را که به یغمای می برد

ز )وفا( پشت نمود و به جفا دامن زد 
آنکه با مهر و وفایش دل ما را می برد

خاطراتش همه چون خواب گذشت ازنظرم
آن زمانی که ز دل خاطر ما را می برد

عشق نه انطباق امنیت است
و نه ناامنی محض را برمی انگیزد...

ادراکی ست گرم و ناشناخته و مرموز
که درآن واحد،

سرشار از هیجانات معکوس و بالقوه است.

***

به گرایِش معاشرِت مه با خاک ...
به ُسقلمه برگ به پرندگی پرنده

دچارم باش...
رو به دوباره

در هستِی حاضر
در مصدر تماس
بی هیچ هراس،
دچارم باش...

در نابهنگامی باد در مواجه با ظّل آفتاب
دچارم باش...

چون گرمی نِشسته بر پوسته  گسسته برفاب...
دچارم باش...

آخریننورامیددلماهستحسین
پنجمینمهرهتسبیحخداهستحسین

پاکیازآینهشعرکسیمیبارد
کهردیفغزلشدرهمهجاهست:حسین

همهازبادهانگورضریحشمستند
ساقیمحترمشاهوگداهستحسین

هرکهغیرازتوتمنابکندعاشقنیست
عشق،تنهاوسطصحنشماهست!حسین

پرپروانهکهدرشمعبسوزدزیباست
چونفنایتوشدن،رازبقاهست!حسین
دلاگرمستتوباشد،همهثروتمندیم
حرمتگنجتمامفقراهست!حسین
نسخه دردمراباز،زیارتبنویس

تربتعشق،بهمعنایشفاهست!حسین

آگهي مناقصه دو مرحله اي 
   به شماره 97-17

معدل  خيابان  شيراز  آدرس  به  فارس  برق  توزيع  شركت  گزار:  مناقصه  نام   -1
تداركات  امور  تلفن  تلفن:32319374-80  مالصدرا-  و  فلسطين  حدفاصل 

32317869
های  شهرستان  جهت  چهار گوش  سيمانی  پايه  انواع  خريد  مناقصه:  موضوع   -2

الر- خنج- گراش- المرد- مهر- قيرو کارزين
3 - زمان دريافت اسناد مناقصه: در ساعت اداری )از ساعت 7/30 الی14/30( از 

تاريخ 97/2/3 لغايت 97/2/8 به مدت 5 روز كاری          
به مبلغ 200000 ريال  نياز جهت تحويل اسناد: فيش واريزی  4- مدارك مورد 
واريز به حساب جاری شماره 74827 - 07860 بانك تجارت  شعبه فلسطين شيراز

اطالع  شبکه  طريق  از  مناقصه  اسناد  به  دسترسی  اسناد:  دريافت  محل  5-آدرس 
رسانی معامالت توانير به نشانی www.tavanir.org.ir و شرکت توزيع نيروی 

برق استان فارس به آدرس www.farsedc.ir  امكان پذير می باشد.
و  فلسطين  حدفاصل  معدل-  خيابان  پيشنهاد:شيراز-  دريافت  محل  6-آدرس 
امور  فارس-  استان  برق  نيروی  توزيع  شرکت   -147 ساختمان  مالصدرا- 

تدارکات- تلفن 32318617
7 -  زمان تحويل اسناد: ساعت 8 صبح روز شنبه  مورخ 97/2/22

8- محل برگزاری مناقصه: شركت توزيع نيروی برق استان فارس - طبقه اول - 
دفتر معاونت پشتيبانی              

9- زمان بازگشايی پاكات: پيشنهادهای واصله ساعت 10 روز شنبه مورخ 97/2/22 
فاقد  پيشنهادهای  به  قرائت می گردد،  باز و  مناقصه  اعضای كميسيون  با حضور 
آگهی   7 بند  در  مقرر  موعد  از  بعد  كه  پيشنهاداتی  و  مخدوش  مشروط،  امضاء 

مناقصه واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
10 - ذكر شماره مناقصه روی پاكات الزامی بوده و حضور پيشنهاد دهندگان در 

جلسه آزاد است. 
11- تضمين شركت در مناقصه:مبلغ 662/536/300 ريال كه به صورت ضمانتنامه 
بانكی يا چك تضمين شده در وجه مناقصه گزار يا مطالبات  بانكی، چك  معتبر 
بلوكه شده توسط امور مالی اين شركت می باشد كه بايستی در پاكت الف قرار 
گرفته و همزمان با ساير پاكات تحويل مناقصه گزار گردد. ضمنا تضمين كمتر از 

مبلغ ياد شده يا ساير موارد )چك شخصی، وجه نقد و...( قابل قبول نمی باشد.
12 - شركت توزيع برق فارس در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار می باشد.           
13- پرداخت هزينه حمل و كسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد.    

14- ساير اطالعات و جزييات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
2680/م الف                       26668                  

شرکت توزيع نیروي برق استان فارس

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأی شماره 139660311036004274- 1396/10/27 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
متقاضی آقای غالمرضا  بالمعارض  مالکانه  ناحيه 4 تصرفات  ثبت ملک شيراز   حوزه 
محمدی پور اردکانی فرزند همت اله به شماره شناسنامه 846 صادره از شيراز  در اعيانی 
ششدانگ يک باب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 139/69  مترمربع احداثی در 
يک قطعه زمين وقفی پالک 483 فرعی از 924 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
924 اصلی واقع در بخش 3 شيراز که برابر با اجاره نامه اوقافی با حق احداث اعيان به 
اجاره متقاضی برگزار شده محرز گرديده 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 
مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر 

خواهد شد.   601/م الف                 26407/15987
تاريخ انتشار نوبت اول:  1397/1/18        تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/02/02 

  غالمحسين رييسي – رييس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 شيراز 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

تکليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيأت   139660311036002851 شماره  رأی  برابر 
ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  مستقر  سند رسمی  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعيت 
ملک شيراز  ناحيه 4 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سيامک شکرپور مقانلو 
فرزند غالم علی به شماره شناسنامه 1683 صادره از تهران در ششدانگ يک باب خانه 
به مساحت 150/16 مترمربع پالک 4758 فرعی از 1102 اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 164 فرعی از 1102 اصلی واقع در بخش 3 شيراز خريداری از مالک رسمی 
آقای قنبر تذروی فرد احد از ورثه مرحوم حبيب تذروی فرد محرز گرديده 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 مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم 
نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد.   2692/م الف           26639/16167 
تاريخ انتشار نوبت اول:  1397/02/02           تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/02/17

غالمحسين رييسي – رييس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 شيراز 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 

شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان:
برابر آراء هيأت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز 
به منظور اطالع  به شرح زير  تقاضا  لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد  گرديده است. 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف 

مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواستی خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند.
رديف1( برابر رأی شماره 139660317007006333 آقای علی اقسام فرزند قربان به شماره 
مشاع  دانگ  سه  به  نسبت   1861675798 ملی  شماره  به  بهبهان  از  صادره   4874 شناسنامه 
از پالک  به مساحت 196 مترمربع مفروض و مجزی شده  باب ساختمان  از ششدانگ يک 
ميرزا حسين شريعت  مالک رسمی  از  بهبهان خريداری  5661/2 اصلی واقع در بخش يک 

زاده محرز گرديده است.
به شماره  قربان  فرزند  اقسام  محمد  آقای  رأی شماره 139660317007006332  برابر   )2
از  به سه دانگ مشاع  نسبت  به شماره ملی 1861607873  بهبهان  از  شناسنامه 569 صادره 
پالک  از  شده  مجزی  و  مفروض  مترمربع   196 مساحت  به  ساختمان  باب  يک  ششدانگ 
5661/2 اصلی واقع در بخش يک بهبهان خريداری از مالک رسمی ميرزا حسين شريعت زاده 

محرز گرديده است.  تاريخ انتشار نوبت اول:  1397/1/18    
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/02/02        26511      رئيس ثبت بهبهان-کاظمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

قانون  موضوع  اول  هيأت   1396/04/27  -139660311036001548 شماره  رأی  برابر 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
دشتکی  اديبی  آسيه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   4 ناحيه  شيراز   ملک  ثبت 
فرزند اکرم به شماره شناسنامه 154 صادره از مرودشت  در اعيانی ششدانگ يک باب خانه 
به مساحت 195/60  مترمربع احداثی در يک قطعه زمين وقفی پالک 558 فرعی از 926 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 926 اصلی واقع در بخش 3 شيراز که برابر با اجاره نامه 
اوقافی با حق احداث اعيان به اجاره متقاضی برگزار شده محرز گرديده 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 مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت 
صادر خواهد شد. نام خانوادگی متقاضی برابر با مدارک شناسايی اديبی دشتکی می باشد 
در سامانه اشتباها اديب دشتکی ثبت گرديده است.   602/م الف           26414/15996  

تاريخ انتشار نوبت اول:  1397/1/18              تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/02/02 
غالمحسين رييسي – رييس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 شيراز 

آگهي ابالغ دادنامه کيفري
بدينوسيله به آقای حکمت قربانی جرسقانی فرزند موسی رضا که به موجب دادنامه شماره 
9609977118201557 در پرونده کالسه 960753 به اتهام حمل و نگهداری مقدار پنج 
سانت هروئين به پرداخت يک ميليون ريال جزای نقدی و تحمل سی ضربه شالق محکوم 
گرديده است ابالغ می شود. چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض دارند ظرف بيست روز از 
تاريخ انتشار اين آگهی درخواست خود را به اين مرجع واقع در شيراز- بلوار جديد قرآن- 
نمايند در غير  انقالب شيراز تسليم  اله ربانی شيرازی- شعبه پنجم دادگاه  بلوار شهيد آيت 

اينصورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
 2707/م الف                              26670      

منشي شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمي شيراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

اول موضوع  هيأت  مورخه 1396/9/13  رأی شماره 139660311034003002  برابر 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شيراز  ناحيه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمد همتی 
فرزند اسداله به شماره شناسنامه 157 صادره از اقليد  به شماره ملی 2539585167 در 
اعيانی ششدانگ يک باب خانه ساخته شده در عرصه يک قطعه زمين موقوفه به مساحت 
199/97 مترمربع قسمتی از پالک 2070 اصلی واقع در بخش 4 شيراز که برابر يک فقره 
منظور  به  لذا  است.  متقاضی واگذار گرديده  به  اعيانی  احداث  با حق  نامه عادی  اجاره 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
انتشار  تاريخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکيت  به صدور سند  نسبت 
اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. 
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد.   603/م الف                   26409/15988 
تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/1/18  

تاريخ انتشار نوبت دوم: يکشنبه 1397/02/02 
جهانبخش اسفندياري نيا – رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي ابالغ دادنامه کيفري
شماره  دادنامه  موجب  به  که  حسين  فرزند  گلزاری  مصطفی  آقای  به  بدينوسيله 
9609977118201409 در پرونده کالسه 960643 به اتهام استعمال هروئين به پرداخت 
ابالغ  است  گرديده  محکوم  شالق  ضربه   50 تحمل  و  نقدی  جزای  ريال  ميليون  سه  مبلغ 
انتشار  تاريخ  از  روز  بيست  دارند ظرف  اعتراض  به حکم صادره  نسبت  می¬شود. چنانچه 
اين آگهی درخواست خود را به اين مرجع واقع در شيراز- بلوار جديد قرآن- بلوار شهيد 
آيت اله ربانی شيرازی- شعبه پنجم دادگاه انقالب شيراز تسليم نمايند در غير اينصورت پس 

از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. 2708/م الف      26671   
منشي شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمي شيراز

آگهي ابالغ دادنامه کيفري
شماره  دادنامه  موجب  به  که  کاکاخان  فرزند  شهرياری  امراله  آقای  به  بدينوسيله 
9609977118201852 در پرونده کالسه 951047 به اتهام استعمال هروئين به پرداخت 
مبلغ ده ميليون ريال جزای نقدی و تحمل 50 ضربه شالق محکوم گرديده است ابالغ می 
اين  انتشار  تاريخ  از  روز  بيست  دارند ظرف  اعتراض  به حکم صادره  نسبت  چنانچه  شود. 
شهيد  بلوار  قرآن-  بلوار جديد  شيراز-  در  واقع  مرجع  اين  به  را  درخواست خود  آگهی 
نمايند در غير اينصورت  انقالب شيراز تسليم  اله ربانی شيرازی- شعبه پنجم دادگاه  آيت 
پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. 2709/م الف     26672  

منشي شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمي شيراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

تعيين  قانون  موضوع  هيأت   1396/12/8  - شماره 139660324008327  رأی  برابر 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعيت  تکليف 
بوشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسن سليمانی فرزند عيسی به شماره 
به شماره ملی 1600123317 در ششدانگ يک  از هشترود  شناسنامه 14201 صادره 
باب خانه به مساحت 171/67 مترمربع پالک 72 فرعی از 2100 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک اصلی 2100 واقع در بخش دو بوشهر خريداری از علی رضا صادقی مالک 
رسمی محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
متقاضی  مالکيت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
تسليم  تاريخ  از  ماه  از اخذ رسيد، ظرف مدت يک  تسليم و پس  اداره  اين  به  را  خود 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد 

شد.   12/ م الف           26516    
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/01/18       تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/02/02                     

سهراب خواجه - ريیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيین نامه قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  2001069 – 96/11/7  هيأت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
کازرون تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای جعفر کشاورز  به شماره شناسنامه 
216  فرزند رضاقلی صادره از کازرون  نسبت به ششدانگ يکباب پارکينگ روباز  به 
مساحت 5928/05  مترمربع پالک 232  فرعی از 634  اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 634 اصلی قطعه 2 واقع در کازرون خريداری از مالک رسمی سهم و تصرفات 
متقاضی محرز گرديده 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 مالکيت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
تسليم  تاريخ  از  ماه  از اخذ رسيد، ظرف مدت يک  تسليم و پس  اداره  اين  به  را  خود 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد 

شد.    6/2317                     12/ م الف
تاريخ انتشار نوبت اول:  1397/1/18       تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/2/2
 داود انصاری - ريیس ثبت اسناد و امالک شهرستان کازرون

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيین نامه قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  6238 – 86/7/8  هيأت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون 
شناسنامه  شماره  به  ستونی   حميدرضا  آقای  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات 
36590  فرزند مرتضی صادره از کازرون  نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی  
از 188  اصلی مفروز و مجزی شده  مترمربع پالک 8 فرعی  به مساحت 6642/50  
از پالک 188  اصلی قطعه 4 واقع در کازرون خريداری از مالک رسمی آقای محمد 
زارعی احدی از ورثه غالمعلی زارعی محرز گرديده 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 مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می¬توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
تقديم  قضايی  مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسليم  تاريخ  از  ماه  يک  مدت 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بديهی  نمايند. 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.  6/2318            14/ م الف     
تاريخ انتشار نوبت اول:  1397/1/18       تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/2/2

داود انصاری - ريیس ثبت اسناد و امالک شهرستان کازرون

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيین نامه قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  2001125 – 96/11/28  هيأت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
شناسنامه  شماره  به  رنجبر   علی  آقای  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  کازرون 
مساحت  به  خانه   يکباب  ششدانگ  به  نسبت  کازرون   از  ياری صادره  فرزند    1129
916/69  مترمربع پالک 138  فرعی از 77  اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 3 
و 6 و 77/7 و 77   اصلی قطعه 5  واقع در کازرون خريداری از مالک رسمی سهم و 
تصرفات متقاضی محرز گرديده 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 مالکيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
در  است  بديهی  نمايند.  تقديم  قضايی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسليم 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر 

خواهد شد.     6/2315                        10/ م الف          
تاريخ انتشار نوبت اول:  1397/1/18      تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/2/2
داود انصاری - ريیس ثبت اسناد و امالک شهرستان کازرون

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيین نامه قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  2000509 – 96/6/26  هيأت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
کازرون تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای خداداد رنجبر  به شماره شناسنامه 
7  فرزند ياری صادره از کازرون  نسبت به ششدانگ يکباب خانه  به مساحت 459/57  
مترمربع پالک 137  فرعی از 77  اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 3 و 6 و 77/7 و 
77    اصلی قطعه 5 واقع در کازرون خريداری از مالک رسمی سهم و تصرفات متقاضی 
محرز گرديده 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 مالکيت متقاضی اعتراضی 
اعتراض خود را  ماه  به مدت دو  اولين آگهی  انتشار  تاريخ  از  توانند  باشند می  داشته 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
انقضای  در صورت  است  بديهی  نمايند.  تقديم  قضايی  مراجع  به  را  دادخواست خود 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.  
تاريخ انتشار نوبت اول:  1397/1/18      تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/2/2

6/2314                      8/ م الف                  
داود انصاری - ريیس ثبت اسناد و امالک شهرستان کازرون

خــارمولـیبـهسـایهگـلآرمیـدهام  اشکـمولـیبهپـایعزیزانچکیدهام
همچـونبنفشهسربهگریبانکشیدهام  بایـادرنگوبویتواینوبهارعشق
چـوناشکدرقفایتوباسردویدهام  چـونخاکدرهوایتوازپافتادهام
ازدیگـرانحــدیثجــوانیشنیـدهام  منجلوهشبـابندیدمبهعمرخویش
وزشــاخآرزوگــلعیشــینچیـدهام  ازجـامعـافیتمـینــابـینخـوردهام
ایـنرشتـهرابهنقـدجـوانیخـریدهام  مــویسپیـدرافلکــمرایــگاننــداد
آزادهمـنکـهازهمـهعـالـمبـریـدهام  ایسـروپـایبستـهبـهآزادگـیمنـاز
عیبـممـکنکـهآهـویمـردمنـدیدهام  گـرمیگـریـزمازنظـرمردمانرهـی

رهی معیری


