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مسعود کاموس

هوشنگ ابتهاج
گوش کن با لب خاموش سخن میگویم

ز آتش دل باطنی پاکیزه چون آیینه دارم

پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست

از زمان نوح و آدم اینچنین پیشینه دارم

حالیا چشم جهانی نگران من و توست

قصه هجرانت ای شه مرز و پایانی ندارد

روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید

من از آن دم کز تو دورم عاری از احساس و شورم

گر چه در خلوت راز دل ما کس نرسید

تا به دنبال تو هستم سرخوش و خندان و مستم

گو بهار دلوجان باش و خزان باش ،ارنه

درس و بحث و مکتب و میخانهام سودی نبخشد

اینهمه قصه فردوس و تمنای بهشت

آمدی دوشینه پا بر چشم این عاشق نهادی

نقش ما گو ننگارند به دیباچه عقل

نازنینا جز وصالت من نخواهم در دوعالم

سایه ز آتشکده ماست فروغ مه و مهر

تا ابد من شوق دیدار تو را در سینه دارم

زان سبب با دشمنان هم سینهای بیکینه دارم

هر چه دارم از دعای آن شب آدینه دارم
تا قیامت آرزوی صحبت دوشینه دارم

بر دوعالم پادشاهم تا که این گنجینه دارم

آگهی حصر وراثت
آقای عنایت اله مستأجری دارای شماره ملی  2371827339به شرح
دادخواست به کالسه  970737ش  4از این دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احترام گلستان
فرد به شماره ملی  2371676411در تاریخ  95/3/1در اقامتگاه دایمی
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1عنایت اله مستأجری فرزند حاجی بابا ش ملی – 2371827339
 1340صادره از حوزه کازرون پسر متوفیه  -2کرامت اله مستأجری
فرزند حاجی بابا ش ملی  1338 – 2371815268صادره از حوزه
کازرون پسر متوفیه  -3زهرا مستأجری فرزند حاجی بابا ش ملی
 1347 – 2371879215صادره از حوزه کازرون دختر متوفیه اینک
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال
7/1378
گواهی صادر خواهد شد /1013 .م الف
زمانی بخش  -رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون  
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311034002366مورخه  1397/06/17هيأت
اول موضوع 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 آقای سیدعباس شمس فرزند سیدحسن به شماره شناسنامه
 3057صادره از فسا به شماره ملی  2571440810در ششدانگ يک باب
خانه به مساحت  92/50مترمربع قسمتی از پالک  2077اصلي واقع در بخش
 4شيراز خريداري از مالک رسمي آقای فضل اله دهقانی محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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
28219/17233
/16429م الف
سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1397/08/15
تاريخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1397/08/30
جهانبخش اسفندیاری نیا – رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311034001739مورخه  1397/06/04هيأت
اول موضوع 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 خانم طاهره مرادی ده سراجی فرزند حسن به شماره
شناسنامه  205صادره از نی ریز به شماره ملی  2559556049در ششدانگ
اعیانی يک باب خانه ساخته شده در عرصه یک قطعه زمین موقوفه به مساحت
 210مترمربع قسمتی از پالک  2071/38اصلي واقع در بخش  4شيراز که
برابر یک فقره اجاره نامه عادی با حق احداث اعیانی به متقاضی واگذار
گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
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
/16432م الف
مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1397/08/15
تاريخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 28280/17267 1397/08/30
جهانبخش اسفندیاری نیا – رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

همهجا زمزمه عشق نهان من و توست

ایبسا باغ و بهاران که خزان من و توست

گفتوگویی و خیالی ز جهان من و توست
هرکجا نامه عشق است نشان من و توست

وه ازین آتش روشن که به جان من و توست

2375

سال
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داریوش روشن

از فراقت در دل خود آتشی دیرینه دارم

تا اشارات نظر نامهرسان من و توست

م؟

شماره

صدیقه صنیعی

فراق

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست
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صفحه

دو کبوتر با هم
روز بارانی پاییزی بود
رنگ در رنگ ،هزاران همرنگ
برسروروی درختان همه رنگ
در خیابانی پر از پرتو عشق
منتظر تا تو بیایی و شوی همره من
آمدی ،چهره برافروخته تنها چو نسیم
تازه چون یک گل داودی سرخ
بردی تا دورترین فاصله از خود نظرم
بر سرم بال زنان مرغ عشقی
چو هزار نغمه زنان
روز بارانی پاییزی بود
در خیابان دو نفر را دیدم
که شبیه من و تو
دستبهدست دو کبوتر با هم
کاروانی زغبار پنهان زنظر
تا آسمان نور پرواز اعتماد را
تجربه کردند یک نفس...

مسیح

در لحظه شروع غزل زاده میشوی
در پایتخت شعر چو شهزاده میشوی
جان میدهی به پیکره واژههای من
در زیر گامهای قلم ،جاده میشوی
تعبیر عاشقانه به الفاظ میدهی
نان حالل سفره آماده میشوی
ای جنبش تمام اتمهای نبض من
در جام جان ملتهب ام باده میشوی؟
جز غم کسی برای دلم قد علم نکرد
سنگ صبور این من افتاده میشوی؟
باران همیشه یاد تو را زنده میکند
بی چتر ،پابهپای زنی ساده میشوی؟
نام تو را مسیح مقدس نهادهام
وقتیکه چون قداست سجاده میشوی
جان میدهم برای سرودن به خاطرت
ای آنکه در شروع غزل زاده میشوی
منتظر داستان و اشعار شما هستیم

لطف ًا مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.
ضمن ًا روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی ،آزاد
است و مطالب ارسالی برگشت داده نمیشود.

tolou.news@yahoo.com

کارشناس(این شماره)سرویس ادبی-هنری :محمود شیر بازو

آگهی حصر وراثت
آقای کاظم باباییان فرزند مرحوم علیکرم به شرح درخواستی که به کالسه
 970732ش  4این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار
وراثت نموده واعالم داشته که مرحومه خانم مریم مظفریان فرزند مرحوم
حسین به شماره شناسنامه  1312 – 2370120615کازرون در تاریخ
 96/10/23در اقامتگاه دایمی خود شهرستان کازرون فوت نموده وراث حین
الفوت وی عبارتند از -1 :جهانگیر آقاباباییان به شماره ملی 1815618132
–  1334آبادان  -2خلیل آقاباباییان به شماره ملی 1344 – 2370328088
کازرون  -3روان بخش باباییان به شماره ملی 1341 – 2370303565
کازرون  -4جهان بخش آقاباباییان به شماره ملی 1338 – 1815618140
آبادان  -5کاظم باباییان به شماره ملی  1353 – 2370444241کازرون
پسران متوفی  -6خانم اعظم باباییان به شماره ملی 1346 – 2370355931
کازرون دختران متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال
 7/1361ت
گواهی صادر خواهد شد /1009 .م الف
زمانی بخش  -رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون  

آگهی حصر وراثت
خانم فریده مهبودی به شماره ملی  2371146617کازرون به استناد شهادتنامه
و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره  970740تقدیم
این شورا نموده و چنین اشعار داشته که شادروان هوشنگ کشاورزخو به
شماره ملی  2372681745کازرون در تاریخ  1391/10/10در اقامتگاه
دایمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از -1 :فریده مهبودی
فرزند محمدعلی به شماره ملی  2371466617متولد  1352همسر متوفی -2
وحید کشاورزخو فرزند هوشنگ به شماره ملی  2372528270متولد 1365
پسر متوفی  -3لیال کشاورزخو فرزند هوشنگ به شماره ملی 2360086421
متولد  1368دختر متوفی  -4افسانه کشاورزخو فرزند هوشنگ به شماره ملی
 2372542184متولد  1367دختر متوفی  -5الله کشاورزخو فرزند هوشنگ
به شماره ملی  2360362925متولد  1373دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال
7/1377
گواهی صادر خواهد شد /1016 .م الف
زمانی بخش  -رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون  

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311034001756مورخه  1397/06/04هيأت
اول موضوع 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 آقای رضا ایزدی مزیدی فرزند صفر به شماره
شناسنامه  2710صادره از شیراز به شماره ملی  2297000561در ششدانگ
يک باب خانه به مساحت  116/21مترمربع قسمتی از پالک  2155اصلي واقع
در بخش  4شيراز خريداري از مالک رسمي احدی از ورثه حشمت زارع محرز
گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
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
/16428م الف
مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
28213/17224
تاريخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1397/08/15
تاريخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1397/08/30
جهانبخش اسفندیاری نیا – رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311001003938مورخه  1397/04/13هيأت
اول موضوع 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 خانم نرجس جهانی فر فرزند هاشم به شماره شناسنامه 2
صادره از بیضا به شماره ملی  5469871657در ششدانگ يک باب ساختمان به
مساحت  116/22مترمربع قسمتی از پالک  2086/83اصلي واقع در بخش 4
شيراز خريداري از مالک رسمي کمال نصر محرز گرديده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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
28200/17222
/16427م الف
خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1397/08/15
تاريخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1397/08/30
جهانبخش اسفندیاری نیا – رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311001004042مورخه  1397/04/16هيأت
اول موضوع 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 آقای علیرضا زارعی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 398
صادره از خرامه به شماره ملی  5489578386در ششدانگ يک باب خانه به
مساحت  140مترمربع قسمتی از پالک  2068/2اصلي واقع در بخش  4شيراز
خريداري از مالک رسمي شمس الملوک تریاکچی محرز گرديده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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
28300/17283
/16431م الف
مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1397/08/15
تاريخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1397/08/30
جهانبخش اسفندیاری نیا – رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311034003292مورخه  1397/07/09هيأت
اول موضوع 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 آقای حجت اله شاهین فرزند لطف اله به شماره شناسنامه
 674صادره از شیراز به شماره ملی  2292871701در ششدانگ يک باب
خانه به مساحت  119/84مترمربع قسمتی از پالک  2086/154اصلي واقع در
بخش  4شيراز خريداري از مالک رسمي محسن صادقی محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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
28234/17251
/16430م الف
سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1397/08/15
تاريخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1397/08/30
جهانبخش اسفندیاری نیا – رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

روزنامه طلوع آگهی و مشترک میپذیرد
42229246 - 32344772

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوسیله به آقای بهزاد جوان فرزند قهرمان فعال مجهول المکان که به موجب
دادنامه شماره  9709977823700361در پرونده کالسه  970166موضوع
دادخواست خواهان محمد هوشنگی با وکالت پژمان رییسی مبنی بر مطالبه
وجه چک حکم به اعسار موقت خواهان صادر گردیده است ابالغ میشود
چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراضی دارد ظرف مدت بیست روز از تاریخ
انتشار این آگهی درخواست خود را به این مرجع واقع در بخش چنارشاهیجان
شهر قائمیه شعبه دوم دادگاه عمومی چنارشاهیجان تسلیم نمایند .در غیر
اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
/1020م الف
7/1376
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش چنارشاهیجان و کوهمره
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311034001730مورخه  1397/06/03هيأت
اول موضوع 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 آقای فرشاد لطفعلیان فرزند عین اله به شماره شناسنامه
 8945صادره از اهواز به شماره ملی  1751328023در ششدانگ يک باب
کارگاه به مساحت  294/9مترمربع قسمتی از پالک  2145/3اصلي واقع در
بخش  4شيراز خريداري از مالک رسمي ورثه پایدار محرز گرديده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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
28189/17205
/16399م الف
صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1397/08/15
تاريخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1397/08/30
جهانبخش اسفندیاری نیا – رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهی مناقصه شهرداری اهل

شهرداری اهل در نظر دارد طبق صورتجلسه شماره 34مورخه
 1397/05/20شورای اسالمی شهر نسبت به واگذاری پروژه های
ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید:
کد مناقصه

نوع مناقصه

حجم پروژه

9702

آسفالت معابر سطح شهر

 30هزار متر مربع

-1میزان سپرده شرکت در مناقصه به میزان  %5مبلغ پیشنهادی به صورت
نقد واریز به حساب پست بانک به شماره 55442714252753.02
یا ضمانت نامه معتبر بانکی  12ماه اعتبار داشته باشد .
 -2شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد .
 -3هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .
-4تامین قیر بر عهده شهرداری می باشد .
 -5متقاضیان می توانند حداکثر ده روز پس از تاریخ درج آگهی دوم
جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند .
28310
شماره تماس 071-52773140 :
آگهی مرحله اول 15 :آبان  1397آگهی مرحله دوم 23 :آبان 1397

