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دختر گیسو طالیی پاییز

رنگارنگ شده  درختان  پاییز می گذشت.  از  روز  بیست وپنج  بود؛  شنبه 
می رقصید.  آسمان  میان  خورشید  و  بود  شده  سرد  کمی  هوا  بودند، 
با  دنیایم  باشد.  کرده  دلگیرش  که  ابر  تکه ای  بدون  بود  صاف  آسمان 
آمدنت دگرگون شد. آمدی که زیبایی های جهان را صدچندان کنی، 
زیبایی هایی که  را تجربه کنی.  را در من زنده و چیزهای زیادی  امید 
لذت آنها کمک می کرد تا بزرگ شوی و برای کشف دنیای اطرافت به 
راه بیفتی. هرروز که می گذشت چون شاخه گلی بزرگ تر می شدی و 
گلدان قلبم را ریشه می دواندی. در آغوش می کشیدمت و میان خنده های 
کودکانه و معصومت حل می شدم. برایت آرزوهای بزرگ داشتم؛ ملکه 
حادثه  گردباد  وزش  اینکه  تا  بود.  تو  پایتخت  من  دنیای  و  شدی  قلبم 
اما  کرد  دور  دامنم  و  آغوش  از  را  کوچکت  جسم  بی خبر  و  آغازید 
روحت؛ دل وجانم را رها نکرد. دخترم! دنیا جای قشنگی ست برای آنها 
من!  نیایش کوچک  نمی کنند.  فراموش  را  که عشق  آنها  مهربانند.  که 
بزرگ می شوی و خواهی فهمید؛ تنها چیزی که در دنیا از بین نخواهد 
بعدازآن  انسان است و  به  باالترین عشق؛ عشق خدا  رفت عشق است و 
عشق مادر به فرزند؛ و آن روز خیلی نزدیک است. روزی که خداوند 

بزرگ با عشق تو را به آغوش مادرت بازخواهد گرداند.

دوباره من و قلم و تکه کاغذی به سپیدی 
تنهایی.  وسعت  به  فضایی  در  دوست 
که  درهم پیچیده  خیاالت  و  من  دوباره 
زمانه  نازیبای  واقعیت های  از  کامش 
تلخ تلخ است. من و این همه پریشانی! 
دنیای  دنیایم.  آشفته بازاری ست  چه 
بود  نجیبی  و  رنگارنگ  و  کوچک 

عوض  را  زیبایی هایش  تمام  روزگار  زور  که 
ترانه ای  تلنگر  انتظار  در  هیچ!  و  مانده ام  من  اینک  و  یا کرد؛ 

نور از روزنه ای که امیدبخش باشد و رها شدن از رنج و اندوه را به ارمغان آورد. 
چون نگاه یگانه معبود که اگر نباشد ماندنم معنایی نمی دهد. تجربه سوغات سنگین 
خدا،  و  دربه دری ست  دردهای  التیام بخش  مرهم  تنها  و  سال هاست  این  در  سفرم 
و  نخواهد کرد. خدای خواستنی  فراموش  مرا  خاموش  که خستگی های  خدایی 
صبور من! کاش می آموختم با تو به هیچ کس احتیاجی نیست و تو کفایت می کنی 
تمام کاستی ها و ای کاش هایم را. آری من روزی گرمی نگاهت را در آب شدن 
کوه یخی غم هایم خواهم دید. غمی که بعد از رفتن پدر بر شانه هایم سنگین نشست.

کبوتران آزاد
ما در خانه چند تا کبوتر داشتیم که از آنها مواظبت می کردیم. هرروز من و دو 
برادرم به آنها آب و دانه می دادیم. یک روز که فراموش کرده بودیم در قفس 
را محکم ببندیم، گربه ای تپل به سراغ آنها آمد و یکی از کبوترها را گرفت. 
خوب شد به موقع رسیدیم. من با چوب دنبال گربه انداختم و کبوتر را نجات 
دادم. آن روز ما خیلی ناراحت شدیم و با برادرانم تصمیم گرفتیم کبوترها 
را آزاد کنیم تا راحت زندگی کنند. کبوترها ما را دوست دارند از وقتی 

آزادشان کردیم هرروز به ما سر می زنند و ما هم برای شان آب و دانه می گذاریم و 
خدا را شکر می کنیم که موجوداتی دوست داشتنی مثل کبوترها را آفریده. ما خوب می دانیم که همه 

موجودات روی زمین باید آزاد زندگی کنند.

تولد سارا کوچولو
سارا کوچولو عروسک خیلی دوست داشت. یک روز به مادرش گفت: من یه 
عروسک بزرگ دوست دارم. مادرش گفت: اگه درسات رو خوب بخونی و 
باشی برای تولدت یه عروسک بزرگ می خرم. سارا کوچولو  دختر منظمی 
روز تولدش خیلی خوشحال بود. دوستانش همه آمده بودند و مادرش برایش 
کیک خریده بود. خیلی به او خوش گذشت. وقتی کادوی مادرش را باز 
و  باال  خوشحالی  از  کوچولو  سارا  است.  بزرگ  عروسک  یک  دید  کرد، 
پایین پرید و مادرش را بوس کرد و گفت: مامانی! تو بهترین مامان دنیایی.

پاییز دوست داشتنی
انگار  است.  گرفته  آغوش  در  تنگ  را  دنیا  خداوند،  فصل  زیباترین  پاییز،   
زیبایی  نهایت  با  را  طبیعت  و  برداشته  را  رنگی اش  مداد  جعبه  خداوند 
برگ های  روی  زدن  قدم  لذت  پاییزم.  عاشق  من  است.  کرده  رنگ آمیزی 
رنگارنگ و صدای خش خش آنها را با هیچ چیز دنیا عوض نمی کنم. فصلی که 
هرلحظه اش لذت بخش و دل انگیز است چون همزمان با آغاز مدرسه هاست 

و ذوق و شوق کیف و کفش نو و دویدن به سمت مدرسه و بازی با همکالسی ها 
دوست داشتنی و دل نشینش می کند.

مادر یگانه ام!

چگونه می توان از تو سخن گفت؟ وقتی 
و  می نوردید  درهم  را  زندگی  طوفان، 
کوه  می زد،  موج  اضطراب  و  دلهره 
کوچک  گیاهی  چون  مرا  و  بودی 
از  برگی  مبادا  در آغوش داشتی که 

شاخه الغرم جدا شود و زخم بردارد. پیکرت 
نامالیمات  کوه بود و دلت دریا. دریایی که  موج برمی داشت، 

و  بود  فرورفته  سینه ات  بر  دشنه ای  چه  اگر  می درخشید؛  زالل  و  می زد  کنار  را 
سرخ می چکید؛ اما چهره ات خندان بود و لبت به گالیه باز نمی شد که نهال های 
کوچکت از نبود پدر رنج نبرند. چه صدایت کنم؟ پدر؟ مادر؟ یا مادری که پدر 
شد؟ پرنده ای که بعد از بال زدن و دور شدن نا به هنگام جفتش، بی قرار بال می زد 
و ترانه های کودکانه را بر لب جاری می کرد تا جوجه هایش آسوده بخوابند. حاال 

چگونه می توانم در چند سطر خالصه ات کنم؟

نرجس کاظمی سمیه فرخی اهورا آزادی فر

نیایش محمدی

غزل سفالییان

سیده راضیه کورکی

محمدرضا عسکری

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: محمد رضا عسکری

toloudaily@gmail.com

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: محمد رضا عسکری

toloudaily@gmail.com

مرد کالهش را برداشت.
بغضش را بلعید، کاله را بر سر 
تصویر  مقابل  از  و  گذاشت 

روی دیوار گذشت...

           آگهي فـراخـوان 
 200971054000046 و   200971054000045 و   200971054000044 شماره  به  عمومي  مناقصه  دارد  نظر  در  فارس  صنعتي  شهركهاي  شركت 
تداركات  سامانه  طريق  از  مناقصات  برگزاري  قانون  وفق  اي  مرحله  به روش يك  ذيل  شرح  به  را  و 200971054000048  و 200971054000047 
الكترونيكي دولت واگذار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه 
سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي 

مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه 97/07/26 مي باشد.

 مبلغ تضمينمبلغ برآوردرتبهموضوعرديف
شركت در مناقصه

مدت 
)ماه(

 محل تامين
اعتبار

جاري54.767.837.228238.500.0003 راه و ترابريپروژه روسازي و آسفالت شهرك صنعتي فیروزآباد )میمند(1

پروژه خاکبرداري ، زیرسازي ، جدول گذاري ، روسازي و آسفالت 2
شهرك صنعتي فیروزآباد2)روزبدان(

جاري53.447.548.797172.500.0003 راه و ترابري

جاري54.340.000.000217.000.0001 نیروپروژه خرید 15/500 کیلوگرم سیم آلومینیوم 120 )هاینا(3

پروژه خرید لوله و مصالح و اجراي خط انتقال اب به طول 2.9 کیلومتر 4
ناحیه صنعتي جره و باالده

جاري53.128.637.199156.500.0003 آب

تجدید مناقصه پروژه خرید ، اجرا و تحویل کابل فشار ضعیف و تیر بتوني 5
برق جهت جابجایي ترانسفورماتورهاي شهرك صنعتي سنگ ني ریز

جاري52.639.216.850132.000.0001 نیرو

1. زمان دريافت اسناد مناقصه از سايت : از 1397/07/26 لغايت 1397/07/30             2. آخرين مهلت تسليم پيشنهاد: پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 1397/08/13
3. زمان بازگشايي پاکتها:  دو شنبه ساعت 13 مورخ 1397/08/14

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف:
آدرس: شيراز – بلوار زند – روبروي دانشكده پزشكي – شركت شهركهاي صنعتي فارس تلفن: 32360570

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:               مركز تماس: 02141934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نامه ساير استانها ، در سايت سامانه )www.setadiran.ir( بخش " ثبت نام/ پروفايل تامين كننده/ مناقصه گر" موجود است.   28121 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون
 تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
برابر رأي شماره 2000505- 97/6/3  هيأت موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  کازرون  ملک  ثبت  حوزه 
حسنعلي جعفري به شماره شناسنامه 1336فرزند هادي  صادره از کازرون  
پالک  مترمربع  مساحت 475/68   به  خانه  باب  يک  ششدانگ  به  نسبت 
و   3 و   77 پالک  از  شده  مجزي  و  مفروز  اصلي    77 از  فرعي    140
رسمي  مالک  از  خريداري  کازرون  در  واقع   5 قطعه  اصلي    77/7 و   6
عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گرديده  محرز  سقلمچي  جعفري  هادي 
که  در صورتي  شود  مي  آگهي  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
به  را  اعتراض خود  ماه  دو  به مدت  اولين آگهي  انتشار  تاريخ  از  توانند 
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 
اعتراض طبق مقررات  انقضاي مدت مذکور و عدم وصول  در صورت 

سند مالکيت صادر خواهد شد.   7/1177            902/ م الف      
تاريخ انتشار نوبت اول:  97/7/11   تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/7/26
 داود انصاری - رييس ثبت اسناد و امالک شهرستان كازرون

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

تعيين  قانون  موضوع  هيأت   139660317007002427 شماره  رأي  برابر 
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
محمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  بهبهان  شهرستان  ثبتي 
ملي  شماره  به  بهبهان  از  صادره   162 شناسنامه  شماره  به  ولي  فرزند  طيبي 
مترمربع   190 مساحت  به  ساختمان  باب  يک  ششدانگ  در   1860395481
مفروز و مجزي شده از پالک 5770 اصلي واقع در بخش يک بهبهان خريداري 
از مالک رسمي دلشاد هويدائي احدي از ورثه عبداله 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.  8/386 م الف   27952     
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/7/11    تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/7/26

رئيس ثبت بهبهان-كاظمی

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

تعيين  قانون  موضوع  هيأت   139660317007002494 شماره  رأي  برابر 
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
مصطفي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  بهبهان  شهرستان  ثبتي 
معمار فرزند خداخواست به شماره شناسنامه 108 صادره از بهبهان به شماره 
 160/54 مساحت  به  ساختمان  باب  يک  ششدانگ  در   1860908586 ملي 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 5664 اصلي واقع در بخش يک بهبهان 
خريداري از مالک رسمي محمد و خليفه شهرتين انباز ورثه غالمرضا بموجب 
به  لذا  است.  گرديده  محرز  بهبهان   14 دفتر   1333/5/6-2138 قطعي  سند 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود. در 
داشته  اعتراضي  متقاضي  مالکيت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  صورتي 
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.  8/388 م الف        27951       
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/7/11    تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/7/26

 رئيس ثبت بهبهان-كاظمی

آگهی فقدان سند مالکيت 
سياوش اشنائي با تسليم دو برگ استشهاديه که در دفترخانه 70 شيراز تنظيم شده 
مدعي است که تعداد يک برگ سند مالکيت به شماره چاپي 233859ج/93 
مربوط به ششدانگ يکبابخانه به پالک 4624/2 واقع در بخش 2 شيراز که ذيل 
ثبت 4706 در صفحه 102 دفتر 108 امالک به نام سياوش آشنائي ثبت و علت 
سهل انگاري مفقود گرديده و نامبرده تقاضاي صدور سند المثني سند مالکيت 
نموده مراتب طبق اصالحيه تبصره يک ماده 120 آيين نامه  قانون ثبت آگهي 
مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي  کرده  و يا مدعي 
وجود سند مالکيت نزد خود مي باشد  تا ده  روز پس از انتشار آگهي به ثبت 
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارايه اصل سند مالکيت يا خالصه معامله 
تسليم نمايد و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسيده و يا در صورت اعتراض 
اصل سند ارايه نشود  اداره ثبت  سند مالکيت المثني را طبق مقررات صادر و 

به متقاضي تسليم خواهد کرد.    14371/ م الف             28118/17145
جهانبخش اسفندياری نيا 

رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهی فقدان سند مالکيت بخش 4 شيراز
آقاي ابوالقاسم نصيري با تسليم دو برگ استشهاديه که در دفتر اسناد رسمي شماره 
به  مربوط  مالکيت  سند  جلد  يک  تعداد  که  است  مدعي  شده  تنظيم  شيراز   256
ششدانگ پالک 2151/1317 واقع در بخش چهار شيراز که ذيل ثبت 434074 
صفحه 440 دفتر 1393 امالک به نام ابوالقاسم نصيري ثبت و سند مالکيت بشماره 
چاپي 844087 صادر و به علت جابجايي مفقود گرديده و نامبرده تقاضاي صدور 
نامه   آيين   120 ماده  يک  تبصره  اصالحيه  طبق  مراتب  است  نموده  المثني  سند 
قانون ثبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي  کرده  
و يا مدعي وجود سند مالکيت نزد خود مي باشد  تا ده  روز پس از انتشار آگهي به 
ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارايه اصل سند مالکيت يا خالصه معامله 
تسليم نمايد و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسيده و يا در صورت اعتراض 
اصل سند ارايه نشود  اداره ثبت  سند مالکيت المثني را طبق مقررات صادر و به 

متقاضي تسليم خواهد کرد. 14370/ م الف           28119/17146 
جهانبخش اسفندياری نيا

رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

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

تعيين  قانون  موضوع  هيأت   139660317007002424 شماره  رأي  برابر 
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
وحيد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  بهبهان  شهرستان  ثبتي 
شماره  به  بهبهان  از  صادره   410 شناسنامه  شماره  به  مصطفي  فرزند  معمار 
 196/36 مساحت  به  ساختمان  باب  يک  ششدانگ  در   1861208006 ملي 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 5664 اصلي واقع در بخش يک بهبهان 
انباز ورثه غالمرضا محرز  خريداري از مالک رسمي محمد و خليفه شهرتين 
 15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گرديده 
مالکيت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  روز آگهي مي شود. در صورتي که 
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 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضاي  صورت  در  است  نمايند.بديهي  تقديم 
اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.  8/387 م الف   27950              

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/7/11    تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/7/26
رئيس ثبت بهبهان-كاظمی

آگهی فقدان سند مالکيت بخش هفت فارس شهرستان ممسنی
با تسليم دو برگ استشهاديه که توسط  اميران فرزند حسن   آقاي حميدرضا 
دفترخانه  98 ممسني تنظيم گرديده مدعي است تعداد يک برگ سند مالکيت 
مربوط به ششدانگ عرصه و اعيان آپارتمان تحت پالک 3591 فرعي از 49 
اصلي واقع در قطعه 9 بخش 7 فارس شهرستان ممسني اراضي سند مالکيت به 
شماره چاپي 600530 – الف 85 دفتر جلد 86 دفتر امالک صفحه 77 ذيل 
مورخ   2678 شماره  رهني  سند  برابر  که  گرديده  ثبت   17159 ثبت  شماره 
1386/8/13 دفترخانه 168 ممسني در قبال مبلغ 2/184/000/000 ريال در 
رهن بانک سپه ممسني مي باشد و به علت کوتاهي و سهل انگاري در نگهداري  
مفقود گرديده است و نامبرده تقاضاي صدور سند مالکيت المثني را نموده، 
مراتب طبق ماده 120 اصالحي آيين نامه قانون ثبت آگهي مي شود تا هرکس 
نسبت به مورد آگهي معامله اي انجام داده يا مدعي وجود سند مالکيت نزد 
خود باشد تا 10 روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارايه اصل سند مالکيت و يا خالصه معامله تسليم نمايد و اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراض نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت 
يا اصل سند ارايه نشود اداره ثبت اسناد و امالک سند مالکيت المثني را طبق 

مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد کرد.
تاريخ انتشار: 97/7/26          564/ م الف           7/1282

سيدمصطفی حسينی – رييس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ممسنی

آگهی حصر وراثت
شناسنامه  فتوکپي  و  فوت  و گواهي  شهادتنامه  استناد  به  کازرون  ملي 2371802141  شماره  به  مؤذني  عباس  آقاي 
ورثه درخواستي به شماره 95201 ش 4 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته که شادروان حبيب اله مؤذني به 
شماره ملي 2370106352 در تاريخ 97/7/16 در اقامتگاه دايمي خود درگذشته و ورثه حين الفوت وي عبارتند از: 
1- فاطمه گمارون فرزند محمدعلي به شماره ملي 2370105577 کازرون متولد 1309/12/28 همسر متوفي 2- عباس 
به شماره ملي 2371802141 کازرون متولد 1336/9/10 پسر متوفي 3- کاظم مؤذني فرزند  مؤذني فرزند حبيب 
حبيب به شماره ملي 2371822817 کازرون متولد 1339/8/9 پسر متوفي 4- هادي مؤذني فرزند حبيب به شماره ملي 
2371892653 متولد 1349/2/24 پسر متوفي 5- مهدي مؤذني فرزند حبيب به شماره ملي 2371857807 متولد 
1344/4/1 پسر متوفي 6- صفا مؤذني فرزند حبيب به شماره ملي 2371737917 کازرون متولد 1327/1/1 دختر 
متوفي 7- طيبه مؤذني فرزند حبيب به شماره ملي 2371757802 کازرون متولد 1330/1/1 دختر متوفي 8- رضوان 

مؤذني فرزند حبيب به شماره ملي 2371775381 کازرون متولد 1332/1/1 دختر متوفي
اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هرکسي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه به اين شورا مراجعه و تقديم نمايد  واال گواهي صادر 

خواهد شد.          966/ م الف              7/1279
زمانی بخش - رييس شعبه چهارم شورای حل اختالف كازرون  

آگهی حصر وراثت
آقاي سيدمحسن موسوي فرزند مرحوم سيدمحمدحسين به شرح درخواستي که به کالسه 97095203 ش 4 اين شورا ثبت 
گرديده درخواست صدور گواهي انحصار وراثت نموده واعالم داشته که مرحوم سيدمحمدحسين موسوي فرزند سيدآقا 
خود  دايمي  اقامتگاه  در   1397/7/8 تاريخ  در  کازرون  از  صادره   1323/2/10  –  2371714380 شناسنامه  شماره  به 
شهرستان کازرون فوت نموده وراث حين الفوت وي عبارتند از: 1- خانم هزاره حبيبي به شماره ملي 2371738522 – 
1328 کازرون زوجه متوفي 2- سيدمحسن موسوي به شماره ملي 2371969184 – 1358 کازرون 3-سيدمحمودرضا 
موسوي به شماره ملي 2372549308 – 1367 کازرون 4- سيدابراهيم موسوي به شماره ملي 2371908827 – 1352 
کازرون پسران متوفي 5- خانم حميده موسوي به شماره ملي 2371923036 – 1354 کازرون 6- خانم مريم موسوي به 
شماره ملي 2372455354 – 1364 کازرون 7-خانم صديقه موسوي به شماره ملي 2370392150 – 1349 کازرون 8- 
خانم ناهيد موسوي به شماره ملي 2371898309 – 1350 کازرون 9- خانم محبوبه موسوي به شماره ملي 2360174290 

– 1369 کازرون دختران متوفي والغير
يا  و  دارد  اعتراضي  تا هرکسي  نمايد  نوبت آگهي مي  را در يک  مزبور  مقدماتي درخواست  تشريفات  انجام  با  اينک 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه به اين شورا مراجعه و تقديم نمايد  واال گواهي صادر 

خواهد شد.            967/ م الف               7/1291
 زمانی بخش - رييس شعبه چهارم شورای حل اختالف كازرون  


