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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

در باز شد سکوت من ازهم گسسته شد
در باز شد دوباره ولی بازبسته شد

در باز شد، صدای سکوتم شکسته شد
یک مرد از تمامی دنیاش خسته شد

*یک مرد! من ... همان که تو را در خودش گریست 

آیینه را شکستی و پا پس زدی، ولی
با من که با تو خوب ترینم بدی ولی

در پاسخ سؤال جواب ردی، ولی
قاطع ترین جواب تویی، بایدی!  ولی 

*این هم منم، همین که همان مرد پیش نیست 

با من سکوت می کنی و بغض می کنی
یا اینکه حرف می زنی و بغض می کنی

گفتی که عاشق منی و بغض می کنی
من مردم و تو هم زنی و بغض می کنی 

*من هم اگر که بغض کنم مرد و زن یکی ست...

باران  که می زند تو کنارم نشسته ای
مثل منی، گرفته و غمگین و خسته ای

فهمیده ام! شبیه خودم دل شکسته ای
روی تمام خاطره ها چشم بسته ای

*حاال که آمدی به مالقات من بایست! 

سعید پورزال

عزیز بالو بلندی که دین و دنیام بی
اگر دو روز نبیدیدمش تو لوی کفن جام بی

باهار عمر و جونیش بالوی موترزی وارخ
عه بس وا گرموی جونش تو فکرسرمام بی

عه آغولک عه لولو واننه بیس انگشتی
نترسیدم تازمانیک سرش برک جام بی

تاجمبیدم عه کفم ر نفمیدم که کی بی
فرشته ای که تو زمسون پرش پتوی پام بی

چطو دلش اومه آسون مو تهنو بیله بره
همو که خدوی زمینم بی همو که خاطرخوام بی

سایه پایه دیوارن یعنی همزاپاش نی سه
سایه عه صب تاشووم بی همیشه همرام بی

ننه قشنگ و عزیزم ننه جوون مرگم
واتن مریض و غزونش طبیب دردام بی

ابراهیم 
)مصطفی( بیدارمغز

گمان مبر که تن ماِه برکه، زندانی ست
و کهکشان گریزان ِ ابر، پنهانی ست 

در انتظار شبی خسته از هجومی سرد 
اگر که ماه برآید، هوای مهمانی است 

خدا کند که نیفتد ز شاخه امشب، برگ
که این شکست دلی در هوای طوفانی ست

و رقص ماهی دلمرده زیر مهتابست
که با تمام وجودش در اوج ویرانی ست

کسی سپرده به دریا نگاه نابش را
که ساحل دل امنش پر از پریشانی است

فاطمه جهانبخشی

پس با من شکسته بیا هم قدم بشو
مانند من صدای تب آلود غم بشو

دست مرا بگیر، مرا هم قلم بشو
من بازدم نمی شوم اما تو دم بشو 

*از خود بپرس آن که مرا گریه کرد کیست؟ 

یک لحظه آمدم به خودم، او نبود و... آه!
یک لحظه آمدم به خودم نیمه های راه

من سوختم در آتش جان سوز یک نگاه
از من چه مانده بود در این راه اشتباه 

*یک مرد کل زندگی اش را شبی گریست ... 

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

اصالحی  و   1396/12/10-139660311036004855 شماره  رأي  برابر 
تکليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيأت   1397/02/30-139760311036000465
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شيراز  ناحيه 4 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقاي علی صفر صفري فرزند 
علی ناز به شماره شناسنامه 72 صادره از مرودشت  در اعيانی ششدانگ یک باب خانه 4 
طبقه به مساحت 257/5 مترمربع احداثی در یک قطعه زمين وقفی قسمتی از پالک 4 
فرعی از 1017 اصلی مفروز و مجزي شده از پالک 1017 اصلی واقع در بخش 3 شيراز 
که برابر با اجاره نامه اوقافی با حق احداث اعيان به اجاره متقاضی برگزار شده 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 مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضاي مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. مساحت در سامانه 
مترمربع در تصرف  نظریه کارشناسی 257/5  با  برابر  قيد گردیده  مترمربع   169/02

متقاضی است.  3352/م الف                       26939/16366
تاریخ انتشار نوبت اول:  1397/03/13    

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/03/28 
غالمحسین ريیسی – ريیس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 شیراز 

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

برابر رأي شماره 139760311034000288 مورخه 1397/02/24 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شيراز  ناحيه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم کلثوم 
ملی  به شماره  نيریز   از  شناسنامه 844 صادره  به شماره  فرزند علی محمد  پور  عباس 
2559598124 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 182 مترمربع 
قسمتی از پالک 2071/37 اصلی واقع در بخش 4 شيراز  خریداري از مالک رسمی 
مع الواسطه عوض شریفی شریف آبادي 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 مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت 

صادر خواهد شد.   3353/م الف          26924/16334 
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 1397/03/13        

تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1397/03/28 
جهانبخش اسفندياری نیا 

ريیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز

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

هيأت   1397/02/04 مورخه   139760311034000156 شماره  رأي  برابر 
اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شيراز  ناحيه دو تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم فاطمه پوربحرانی فرزند حيدر به شماره شناسنامه 428 
به شماره ملی 1828140767 در ششدانگ اعيانی یک  صادره از خرمشهر  
باب خانه ساخته شده در عرصه یک قطعه زمين موقوفه به مساحت 136/63 
مترمربع قسمتی از پالک 2053 اصلی واقع در بخش 4 شيراز که برابر یک 
فقره اجاره نامه عادي با حق احداث اعيانی 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 مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 
است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد.    26931/16344      3355/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 1397/03/13          

تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1397/03/28
جهانبخش اسفندياری نیا – ريیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز

آگهی ثبت اثر در فهرست آثار ملی
سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري در نظر 
گذر  شيراز،  شهر  در  واقع  حکيم  حمام  ثبت  به  نسبت  دارد 
ملی کشور  آثار  فهرست  در  زینل، کوچه حمام حکيم  حاج 
ملی،  آثار  حفظ  به  راجع  قانون  اجراي  در  لذا  نماید.  اقدام 
در  گردد،  می  دعوت  محترم  مالکين  یا  مالک  از  بدینوسيله 
از  ماه  یک  مدت  ظرف  حداکثر  اعتراض  داشتن  صورت 
تاریخ انتشار آگهی با در دست داشتن اسناد و مدارک معتبر 
به معاونت ميراث فرهنگی اداره کل ميراث فرهنگی، صنایع 
بهمن،  نشانی خيابان 22  به  استان فارس  دستی و گردشگري 
خانه محتشم، واحد ثبت آثار مراجعه نمایند. بدیهی است در 
صورت عدم مراجعه در زمان مقرر برابر مقررات اقدام و هيچ 

گونه اعتراضی از مالک پذیرفته نخواهد شد.
 7276/م الف                   27039

آگهی ثبت اثر در فهرست آثار ملی
سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري در نظر 
دارد نسبت به ثبت حمام گودي واقع در شهر شيراز، خيابان 
آستانه در فهرست آثار ملی کشور اقدام نماید. لذا در اجراي 
قانون راجع به حفظ آثار ملی، بدینوسيله از مالک یا مالکين 
محترم دعوت می گردد، در صورت داشتن اعتراض حداکثر 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی با در دست داشتن 
اسناد و مدارک معتبر به معاونت ميراث فرهنگی اداره کل 
ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان فارس به 
نشانی خيابان 22 بهمن، خانه محتشم، واحد ثبت آثار مراجعه 
بدیهی است در صورت عدم مراجعه در زمان مقرر  نمایند. 
برابر مقررات اقدام و هيچ گونه اعتراضی از مالک پذیرفته 

7275/م الف                  27040نخواهد شد. 

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

برابر رأي شماره 139760311036000282 – 1397/02/19 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شيراز  ناحيه 4 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
از  صادره   7 شناسنامه  شماره  به  جان  علی  فرزند  تزنگی  بمانی  علی  زنده  آقاي 
 64 پالک  مترمربع   260/45 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در  سروستان 
بخش  در  واقع  اصلی  پالک 984  از  شده  مجزي  و  مفروز  اصلی  از 984  فرعی 
از مالک رسمی آقاي احمد دهقان حسام پور محرز گردیده  3 شيراز خریداري 
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 تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.   

3351/م الف             26947/16372
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/03/13        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/03/28

غالمحسین ريیسی – ريیس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 شیراز 

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

اول  هيأت   1397/02/24 مورخه   139760311034000287 شماره  رأي  برابر 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شيراز  ناحيه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقاي محمد مالئی فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 18 صادره از نيریز  
به  باب خانه  از ششدانگ یک  به شماره ملی 2559725207 در سه دانگ مشاع 
مساحت 182 مترمربع قسمتی از پالک 2071/37 اصلی واقع در بخش 4 شيراز  
خریداري از مالک رسمی مع الواسطه عوض شریفی شریف آبادي 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 مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.   

3354/م الف      26925/16333 
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 1397/03/13          

تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1397/03/28 
جهانبخش اسفندياری نیا – ريیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز

آگهی مفقودی
یک عدد فرم قرارداد واگذاري انفرادي با شماره ي 1228 
تاریخ 73/3/10 شرکت عمران شهر جدید صدرا قرارداد 
بين شهرجدید صدرا به نمایندگی آقاي محمدخليل داستان 
شماره  سيدمنصور  فرزند  طاهرزاده  اصغر  علی  آقاي  و 
شناسنامه 877 صادره از شيراز متولد 1338 منعقد گردیده 

است مفقود گردیده است.                  26980/16404

آگهی مفقودی
پروانه اشتغال رسول هيبتی فرزند شير محمد به 
 شماره پروانه 000263-17- مفقود گردیده
است.                                        27035/16451

آگهي مناقصه عمومی دو مرحله اي 
   به شماره 97-58

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

32317869
2- موضوع مناقصه:  دستمزد و مصالح مورد نياز جهت اجراي عمليات توسعه شهري 
و روستایی، رفع افت ولتاژ، افزایش قدرت، در شهرستان اوز در شهرستان الرستان 

به صورت ادغامی
3 - زمان دریافت اسناد مناقصه: در ساعت اداري )از ساعت 7/30 الی14/30( از 

تاریخ 97/3/28 لغایت 97/4/2 به مدت 5 روز كاري          
ریال  مبلغ 220000  به  واریزي  فيش  اسناد:  تحویل  نياز جهت  4- مدارك مورد 
واریز به حساب جاري شماره 74827 - 07860 بانك تجارت  شعبه فلسطين شيراز

مالصدرا  و  فلسطين  حدفاصل  معدل  خيابان  اسناد:شيراز  دریافت  محل  5-آدرس 
شرکت توزیع نيروي برق استان فارس- امور تدارکات تلفن 32317869

6-آدرس محل تحویل اسناد: دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطالع رسانی 
نيروي برق  نشانی www.tavanir.org.ir و شرکت توزیع  به  توانير  معامالت 

استان فارس به آدرس www.farsedc.ir  امكان پذیر می باشد.
7 -  زمان تحویل اسناد: ساعت 8 صبح روز شنبه  مورخ 97/4/16

8- محل برگزاري مناقصه: شركت توزیع نيروي برق استان فارس - طبقه اول - 
دفتر معاونت پشتيبانی              

9- زمان بازگشایی پاكات: پيشنهادهاي واصله ساعت 10 روز شنبه مورخ 97/4/16 
فاقد  پيشنهادهاي  به  می گردد،  قرائت  و  باز  مناقصه  كميسيون  اعضاي  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 روي پاكات الزامی بوده و حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه 

آزاد است. 
به صورت ضمانتنامه  ریال كه  مبلغ 30/000/000  مناقصه:  در  تضمين شركت   -11
معتبر بانكی، چك بانكی یا چك تضمين شده در وجه مناقصه گزار یا مطالبات بلوكه 
بایستی در پاكت الف قرار گرفته و  باشد كه  شده توسط امور مالی این شركت می 
همزمان با سایر پاكات تحویل مناقصه گزار گردد. ضمنا تضمين كمتر از مبلغ یاد شده 

یا سایر موارد )چك شخصی، وجه نقد و...( قابل قبول نمی باشد.
12 - شركت توزیع برق فارس در رد یا قبول كليه پيشنهادات مختار می باشد.           

13- مناقصه به صورت عمومی و در دو مرحله برگزار می گردد.
14- پرداخت کليه هزینه هاي كسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد.    

15- سایر اطالعات و جزیيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
7281/م الف           27043        

شرکت توزيع نیروي برق استان فارس

آگهي مناقصه عمومی دو مرحله اي 
به شماره 97-59

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

تداركات 32317869
2- موضوع مناقصه: دستمزد و مصالح مورد نياز جهت اجراي عمليات مقاوم سازي، 
صورت  به  الرستان  شهرستان  در  اوز  بخش  در  آميز  مخاطره  و  خاموشی  کاهش 

ادغامی
3 - زمان دریافت اسناد مناقصه: در ساعت اداري )از ساعت 7/30 الی14/30( از 

تاریخ 97/3/28 لغایت 97/4/2 به مدت 5 روز كاري          
ریال  مبلغ 220000  به  واریزي  فيش  اسناد:  تحویل  نياز جهت  4- مدارك مورد 
واریز به حساب جاري شماره 74827 - 07860 بانك تجارت  شعبه فلسطين شيراز

مالصدرا  و  فلسطين  حدفاصل  معدل  خيابان  اسناد:شيراز  دریافت  محل  5-آدرس 
شرکت توزیع نيروي برق استان فارس- امور تدارکات تلفن 32317869

6-آدرس محل تحویل اسناد: دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطالع رسانی 
نيروي برق  نشانی www.tavanir.org.ir و شرکت توزیع  به  توانير  معامالت 

استان فارس به آدرس www.farsedc.ir  امكان پذیر می باشد.
7 -  زمان تحویل اسناد: ساعت 8 صبح روز شنبه  مورخ 97/4/16

8- محل برگزاري مناقصه: شركت توزیع نيروي برق استان فارس - طبقه اول - 
دفتر معاونت پشتيبانی              

مورخ  شنبه  روز   10:15 ساعت  واصله  پيشنهادهاي  پاكات:  بازگشایی  زمان   -9
97/4/16 با حضور اعضاي كميسيون مناقصه باز و قرائت می گردد، به پيشنهادهاي 
فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پيشنهاداتی كه بعد از موعد مقرر در بند 7 آگهی 

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

جلسه آزاد است. 
11- تضمين شركت در مناقصه:مبلغ 30/000/000 ریال كه به صورت ضمانتنامه 
یا مطالبات  مناقصه گزار  یا چك تضمين شده در وجه  بانكی  بانكی، چك  معتبر 
بلوكه شده توسط امور مالی این شركت می باشد كه بایستی در پاكت الف قرار 
گرفته و همزمان با سایر پاكات تحویل مناقصه گزار گردد. ضمنا تضمين كمتر از 

مبلغ یاد شده یا سایر موارد )چك شخصی، وجه نقد و...( قابل قبول نمی باشد.
12 - شركت توزیع برق فارس در رد یا قبول كليه پيشنهادات مختار می باشد.           

13- مناقصه به صورت عمومی و در دو مرحله برگزار می گردد.
14- پرداخت کليه هزینه هاي كسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد.    

15- سایر اطالعات و جزیيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
7282/م الف            27042                       

شرکت توزيع نیروي برق استان فارس

که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد 
هر چه از طعم لب سرخ تو دل کند نشد لب تو میوه ممنوع ولی لب هایم  

هیچ کس، هیچ کس اینجا به تو مانند نشد با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر 
جانشین تو در این سینه خداوند نشد هر کسی در دل من جای خودش را دارد 

عاقبت با قلم شرم نوشتند: نشد! خواستند از تو بگویند شبی شاعرها 
فاضل نظری


