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عطریزوفاچوبرتوپاشیدخوشاست
قلبمدگرآراموهمیاوبهامان

درگوربخوابیدوشدآسودهروان
هرلحظهاسیربودوحسرتکشوکور

برچشمنمایانشدههرچیزنهان
نوروزچودیروزموهرروزشده
درفصلبهارانجگرمسوزشده

اوقاتخوشوراحتیهردوجهان
چونعقدهبهدلقوزدگرقوزشده

دیمحضرعشاقشرفیابشدم
گفتمچهکنمعاشقوبیتابشدم

گفتنددوایتوبودبادهناب
نوشیدمومجنونصفتوخوابشدم

دوچشمخستهاشازاشکتربود،
زرویدفترمچوندیدهبرداشت

غمیروینگاهشرنگمیباخت
حدیثیتلخدرآنیکنظرداشت

مراحیرانازایننازکدلیکرد
مگرایننغمههادراواثرداشت؟

چرادلرابهخاکسترنشانید؟
اگرازسوزپنهانشخبرداشت
نخستینبارخودآمدبهسویم

کهشوقیدردلوشوریبهسرداشت،
سپردمدلبهدستاوچودیدم

کهغیرازدلبریچندینهنرداشت
دلزیباپرستمنزمعشوق
تمناینگاهیمختصرداشت

نگاهشآسمانیبودوافسوس
کهدرسینهدلیبیدادگرداشت!
پرپروانهایراسوختاینشمع

کهجانانرازجانمحبوبترداشت
بهپایششاعریافتادوجانداد
کهآفاقهنررازیرپرداشت

نمیدانددلپردردشاعر
چهآتشهابهجانزینرهگذرداشت؛

ولیداند:»فریدون«تاجسربود
اگرغیرازمحبتسیموزرداشت!
مراگویدمخوانشعرغمانگیز

کهحسرتعقدهگردددرگلویم!
خدارا،باکهگویمکائنستمگر
غممراهمنمیخواهدبگویم!

فاضل نظری

سعید 
خداپرست

فریدون 
مشیری

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

برابر رأي شماره 139760311034000343 مورخه 1397/02/29 هيأت اول موضوع 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تکليف  تعيين  قانون 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  ناحيه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم 
معصومه شکوهي فرزند حسين به شماره شناسنامه 2472 صادره از کوار  به شماره ملي 
از  قسمتي  مترمربع   170/80 مساحت  به  خانه  باب  يک  ششدانگ  در   6839434060
پالک 2071 اصلي واقع در بخش 4 شيراز  خريداري از مالک رسمي مع الواسطه قربان 
شريفي شريف آبادي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
در  است  بديهي  نمايند.  تقديم  قضايي  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسليم 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر 

خواهد شد.         9847/م الف                     27334/16674
تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/05/13       

تاريخ انتشار نوبت دوم: يکشنبه 1397/05/28
جهانبخش اسفندیاری نیا – رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز

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

موضوع  اول  هيأت   1397/04/03 مورخه   139760311034000612 شماره  رأي  برابر 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک شيراز  ناحيه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ساالر فتحي کته 
گنبدي فرزند محمدعلي به شماره شناسنامه 3 صادره از شيراز  به شماره ملي 5149856983 
در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 106/8 مترمربع قسمتي از پالک 2071/37 اصلي 
واقع در بخش 4 شيراز  خريداري از مالک رسمي مع الواسطه عبداله شريفي محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهي 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 قضايي 
اعتراض طبق  انقضاي مدت مذکور و عدم وصول  بديهي است در صورت  نمايند.  تقديم 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.         9848/م الف                27388/16693
تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/05/13          

تاريخ انتشار نوبت دوم: يکشنبه 1397/05/28
جهانبخش اسفندیاری نیا – رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز

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

تکليف  تعيين  قانون  موضوع  هيأت   1397603170070001670 شماره  رأي  برابر 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان بهبهان 
شماره  به  صفر  فرزند  کوهنورد  غالمرضا  آقاي  متقاضي  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات 
شناسنامه 32415 صادره از بهبهان به شماره ملي 1860319823 در ششدانگ يک باب 
ساختمان به مساحت 182/20 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 5640 اصلي واقع در 
بخش يک بهبهان خريداري از مالک رسمي محمدشاه دهدشتي محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود. در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد 
مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسليم  تاريخ  از  ماه  يک  مدت  عرضحال ظرف 
قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.       8/273 م الف                 27391          

تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/05/13           تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/05/28
رئیس ثبت بهبهان-کاظمی

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

تکليف  تعيين  قانون  موضوع  هيأت   1397603170070001686 شماره  رأي  برابر 
شهرستان  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي کريم حسيني الوند فرزند خداداد به 
شماره شناسنامه 214 صادره از کهگيلويه به شماره ملي 5509730951 در ششدانگ 
عرصه يک باب ساختمان به مساحت 250/44 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 
5662 اصلي واقع در بخش يک بهبهان خريداري از مالک رسمي اسداله محمدي و معمار 
عبدي معمار بهبهاني محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد عرضحال ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر 

خواهد شد.  8/270 م الف                    27390        
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/05/13           تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/05/28

رئیس ثبت بهبهان-کاظمی

آگهی مناقصه
احتراما به استحضار ميرساند که دهياري روستاي اکبراباد 
کوار طبق مصوبه شماره ش اک /97/28 شوراي اسالمي 
در نظر دارد اجراي کانيوا به متراژ 2000 متر، زيرسازي 
قيرپاشي  و  مترمربع   20000 متراژ  به  بيس  و  بيس  ساب 
به  را  مربع  متر   20000 متراژ  به  روستا  معابر  اسفالت  و 
توانند  مي  صالحيت  داري  هاي  شرکت  بگذارد  مناقصه 
از  روز   5 مدت  ظرف  حداکثر  را  خود  پيشنهادي  قيمت 
اين  به  مناقصه  اسناد  دريافت  از  پس  آگهي  چاپ  زمان 
دهياري تحويل نمايند )ضمنا جهت دريافت اسناد مناقصه 
حاصل تماس   09178201523 تلفن  شماره  با  توانند   مي 
نمايند(                                               27473/16746

دهیاری روستای اکبرآباد

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

اول/دوم  هيأت   1397/05/02 مورخه   139760311035002812 شماره  رأي  برابر 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز - ناحيه 3 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي فضل اله زارعي فرد فرزند صدراله به شماره شناسنامه 446 صادره از شيراز کد 
ملي 2292071487 نسبت به ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 186/99 مترمربع 
به پالک 16/1628 مفروز و مجزي شده از پالک 16/753 واقع در شهرک جواديه 
خيابان دکتر حسابي به طرف دبيرستان پسرانه شهداي آموزش و پرورش از سرکوچه 
دانش آموز به طرف دبيرستان درب چهارم کدپستي 7197747559 خريداري از مالک 
رسمي خانم پوران دخت امامي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 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 قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر 

خواهد شد.         9899/م الف              27542/16805
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/05/28           تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/06/16

شاپور زارع شیبانی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای اسماعیل امیری فرزند عباسقلی
خواهان خانم سيما چراغي دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي اسماعيل اميري و خديجه کشاورزي فرزند مهرعلي و محمدجان رييسي  به خواسته اثبات مالکيت مطرح که به اين 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709988885300257 شعبه هشتم شوراي حل اختالف ويژه خانواده کازرون ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/6/31 ساعت 16/30 تعيين 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتشار 
آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.                             7/870                             710/م الف
شعبه هشتم شورای حل اختالف ویژه خانواده کازرون

اصالحیه مزایده جذب سرمایه گذار برای طراحی، 
ساخت، بهره برداری، اجاره و انتقال 

)B.O.L.T(
نوبت دوم: يک شنبه مورخ 1397/5/28 نوبت اول: شنبه 1397/5/27      

را  ذيل  به شرح جدول  هاي خود  پروژه  از  تعدادي  انتقال  و  اجاره  برداري،  بهره  دارد طراحي، ساخت،  نظر  در  شيراز  شهرداري 
به روش B.O.L.T )ساخت، بهره برداري، اجاره و انتقال( با تعيين بهاي اوليه اجاره توسط کارشناس رسمي دادگستري از طريق 
به  باتوجه  آيد  مي  به عمل  و حقوقي دعوت  اشخاص حقيقي  کليه  از  لذا  نمايد.  واگذار  واجد شرايط  به سرمايه گذاران  مزايده 
شماره  به  ريال   500/000 مبلغ  واريز  رسيد  ارائه  و  نماينده  معرفي  طريق  از  يا  و  شخصا  مزايده،  اسناد  اخذ  جهت  ذيل،  موارد 
معاونت  حوزه  چمران،  شهيد  بلوار  شيراز،  آدرس  به  شيراز  شهرداري  نام  به  چمران  شهيد  شعبه  شهر  بانک  نزد   2710 حساب 
تلفن  شماره  با  بيشتر  اطالعات  کسب  جهت  توانند  مي  متقاضيان  نمايند.  مراجعه  قراردادها  اداره  شهرداري،  اقتصادي  و   مالي 

36361746-۰۷۱ تماس حاصل فرمايند.

آدرس سپرده 
شرکت در 

مزایده

مبلغ پایه 
اجاره

دوره بهره 
برداری

برآورد اولیه 
هزینه ساخت

نام پروژه ردیف

بلوار حسینی الهاشمی، پارک 
580 هکتاری

194/000/000 18/700/000 108 ماه 3/870/000/000 کافی شاپ دراک 1

میدان اهلل، جنب پمپ گاز، 
باغ خانواده خلیج فارس

250/000/000 6/000/000 84 ماه 4/900/000/000  باغ خانواده میدان
اهلل

2

خیابان 9 دی- روبروی 
پارکینگ احمدی

55/000/000 30/000/000 36 ماه 1/095/200/000 گالری سرباغ 3

گذر سنگ سیاه - روبروی 
سازمان احیاء و بازسازی 

بافتهای فرسوده

87/000/000 10/000/000 39 ماه 1/724/600/000  سایت ورزشهای
هیجانی

4

۱- مبلغ تضمين شرکت در مزايده به شرح جدول باال مي باشد که بايد بصورت نقد به حساب سپرده شماره 700791888145 نزد 
بانک شهر شعبه چمران بنام شهرداري شيراز واريز يا بصورت ضمانتنامه معتبر بانکي سه ماهه و قابل تمديد به مدت حداقل سه ماه 

ديگر به نفع شهرداري توديع گردد.
2- امکان ارائه پيشنهاد براي هر يک از رديف هاي جدول فوق توسط شرکت کنندگان در مزايده وجود دارد.

3- آخرين مهلت تحويل پيشنهادات ساعت 14 روز شنبه مورخ 1397/6/10 در محل دبيرخانه اداره قراردادها واقع در شيراز، بلوار 
شهيد چمران، حوزه معاونت مالي و اقتصادي شهرداري مي باشد.

4- به پيشنهادهاي ناقص، مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهادهايي که بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي تحويل گردد 
ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5- تاريخ بازگشايي پيشنهادات ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1397/6/13 در سالن جلسات اداره کل حقوقي واقع در شيراز- چهار 
راه خلدبرين مي باشد.

6- پرداخت هزينه آگهي پس از اعالم سازمان سرمايه گذاري يا معاونت مالي و اقتصادي شهرداري شيراز به عهده برنده مزايده 
خواهد بود.

7- شرکت در مزايده و دادن پيشنهاد، به منزله قبول شروط و تکاليف شهرداري موضوع ماده 10 آئين نامه معامالت شهرداري مي 
باشد.

9-چنانچه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
10- ساير جزئيات و شرايط در اسناد مزايده پيش بيني شده است.
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رامیبرند«بود
خوابمدرستمثل»تو

ـامیرسندبود
یمنبــهکجــ

فریادها

مثلغریبههـــا
دچشمهایتــو

تردی

رامیدوندبود
کهچشمهایم

وقتی

ریدثانیهها....تیک...تاک....تیک
خوابمپ

آبادچندبــود؟
ساعتبـــهوقتعقربـــه

گمــــیدوند
دوازدهعددگن

وقت

گممیشوندبود
وقتهزارثانیه

نخوردندابرها!
آنشبکهقرصماه

رامیکشندبود
دستــارههایم

در

رمــزجاماندپشتدر
یکلنگهکفشق

رامیبرند«بود
چهردپای»تو

درکو

مهدی فرجی

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


