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منتظر داستان و اشعار شما هستیم
لطفًامطالبخودرابادرجشمارهتلفنبهدفتر
روزنامهیاآدرسالکترونیکیذیلارسالنمائید.
آزاد ارسالی، مطالب ویرایش در روزنامه ضمنًا

استومطالبارسالیبرگشتدادهنمیشود.

کارشناس)اینشماره(سرویسادبی-هنری:محمود شیر بازو

tolou.news@yahoo.com

نفس که سرطان گرفت؛ همسرش از زندگی سرد 
شد. او عاشق نفسش بود و حاضر بود تمام دارایی اش 

را بدهد تا نوای نفس های نفسش هر روز نوازشگر الله 
گوشش باشد!

ولی نفس بر عکس همسرش، اصاًل گالیه ای نداشت و معتقد بود که تقدیر 
این است؛ می گفت: »همین که خدا اجازه داده بدانم آخرین لحظات عمرم 
کی تمام می شود؛ و من در پایانی ترین لحظه های شیرین زندگیم در کنار 

تو هستم کافی است!«
ماه ها گذاشت و همسرش نیما از او در خواست کرد که برای زنده ماندنش 
مبارزه کند و برای جلسات شیمی درمانی به پزشک برود؛ اما نفس گفت که 

به هیچ عنوان به جلسات شیمی درمانی نخواهد رفت.
نیما هرچقدر دلیل را جویا شد نتوانست پاسخی دریافت کند.

به  چند ماه گذشت و نفس آخرین نفس هایش را در آغوش گرم عشقش 
پایان رسانید.

چند روز پس از مرگ نفس که نیما اتاقش را مرتب می کرد پاکت نامه ای 
پیدا کرد و شروع کرد به خواندن:

»سالم عزیزترینم! می دانم در روزهای آخر زندگیم، تو را بسیار زجر دادم؛ 
می خواهم مرا ببخشی!

ولی جواب سؤالی که هر روز از من می پرسیدی و پاسخش را نمی گرفتی 
را امروز می خواهم برایت بازگو کنم.

یادت می آید روزهای اول زندگی مان از من پرسیدی چقدر دوستت دارم؟! 
یادت می آید جوابم چه بود؟

تو  و  دارم  دوستت  داری  دوست شان  که  گیسوانم  تمام  به اندازه  گفتم 
داشتنم چقدر است،  اندازه دوست  نمی دانم  این که من  از  بودی  خوشحال 

ولی می دانم خیلی زیاد عاشقت هستم!
نیمای من، من به هیچ قیمت این شادی را از تو نمی گرفتم.

مطمئن باش!
دوستت دارم؛ به اندازه تمام گیسوانی که زیرخاک بردم!

هم سفر خسته ام از این همه درد
درد نابودن ها

حال من تلخ تر از قهوه تلخی است
که هر شام فقط

خواب از چشم ترم می گیرد.
هم سفر دل تنگم؛

من به این وسعت خاکی زمین دل تنگم
و به حجمی که فرا روی من آبیست؛

خدا می داند!
*

من دلم تنگ همان وسعت دستان تو است
که برای من دلداده

به مفهوم بهشت است؛ بهشت.
*

هم سفر حس قشنگیست که عاشق باشی
و دلت لرز بگیرد به نگاهی پُر از عشق

با نگاهی پُِر از اخم بمیری و سپس
خنده ای جان بدمد توی تنت!

*
هم سفر حس عجیبیست که شهر

پُر از بودن توست
هر که از دور بیاید به گمانم که تویی!

*
قامت و موی یکی

یا فقط، رنگ لباسی به 
تن رهگذری!

این همه توست در این شهر و عجب تنهایم!
*

هم سفر رنگ نگاه من و تو
توی بارانی مهر

می تواند پُر از انبوه محبت باشد.
*

هم سفر دل تنگم
کاش می شد خوابید

خواب با دیدن رؤیای تو زیباست و زیباتر 
از آن

شوق بیداری آن صبح عزیزیست
که خواهی آمد.

*
قهوه تلخ مرا شیرین کن

طعم چشمان عسل رنگ تو
شیرینی این تلخی هاست

*
چشم را می بندم

تا به امید نگاه تو مگر باز گشایم این بار
*

صبح باید که پر از َشهِد نگاهت باشد
هم سفر دل تنگم...

شیدا امیر وردستیان 

رحیم معینی کرمانشاهینسرین قلندری)نیهان(

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی طراح و سازنده تصفیه گستر جنوب هونام 
به شماره ثبت 44706 و شناسه ملی 14006073982  با مسئولیت محدود  شرکت 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/08 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد :
 500000 پرداخت  با   2280149141 ملی  شماره  به  فرزند  زارع  فرشته  -خانم 
ریال)پانصد هزار ریال( به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. - درنتیجه سرمایه 
و  میلیون  )یک  به 1500000  ریال(  میلیون  ریال)یک  مبلغ 1000000  از  شرکت 
پانصد هزار ریال( افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح مذکور اصالح می گردد. 
اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بعداز افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد : 
آقای محمدجواد زارع دارای 500000 ریال ) پانصد هزارریال ( سهم الشرکه آقای 
رضاولی زاده دارای 500000 ریال ) پانصد هزارریال ( سهم الشرکه خانم فرشته زارع 

دارای 500000ریال ) پانصد هزارریال ( سهم الشرکه 
شناسه آگهی: 354118                     29318

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شیراز

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی طراح و سازنده تصفیه گستر جنوب هونام شرکت 
استناد  به   14006073982 ملی  شناسه  و   44706 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با 

صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
-محمد جواد زارع با شماره ملی 5489906898 به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم فرشته 
شرکت  مدیره  هیات  عضو  و  عامل  مدیر  سمت  به   2280149141 ملی  شماره  به  زارع 
بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. -کلیه اسناد و مدارک و اوراق مالی و بهادار و عادی و 
اداری با امضاء منفردًا آقای محمد جواد زارع با شماره ملی 5489906898 همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.           شناسه آگهی: 354117               29317
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت شهاب بار کازرون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
450 و شناسه ملی 10530084886 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 

1397/09/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
هیئت  رئیس  سمت   2370395044 ملی  شماره  به  پور  قائم  بهمن  آقای  1ـ 
مدیره – مدیرعامل 2ـ آقای عبدالعلی حبیبی به شماره ملی 2370316543.

شمارملی  به  پژوه  دین  علی  آقای  3ـ  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت  به 
2371830151 .به سمت عضو هیئت مدیره 4- آقای مسعود پیوند به شماره 
دار  پایه  هیئت مدیره 5 – آقای حسین  به سمت عضو  ملی 2371852376 
اسناد  کلیه   : مدیره ب  هیئت  به سمت عضو  ملی 2370237880  شماره  به 
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
و عقوداسالمی با امضاء منفرد بهمن قائم پور همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد. و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء بهمن قائم پور و مهر شرکت 

معتبر می باشد .         شناسه آگهی: 354116            29316
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کازرون

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی طراح و سازنده تصفیه گستر 
و   44706 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  شرکت  هونام  جنوب 
شناسه ملی 14006073982 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397/05/08 مورخ  العاده  فوق  بطور 
-آقای محمد جواد زارع با شماره ملی 5489906898 وخانم فرشته 
مدیره  هیئت  اعضای  سمت  به   2280149141 ملی  شماره  به  زارع 
کثیراالنتشار  روزنامه   - شدند  انتخاب  نامحدود  مدت  برای  شرکت 
شرکت  های  دعوتنامه  و  ها  آگهی  درج  جهت  شیراز(  )چاپ  طلوع 

معین شد .
شناسه آگهی: 354119          29315

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری شیراز

دلیِل وجوِد منی تو
اگر نشناسم ات، زندگی نکرده ام

و اگر بمیرم بی شناختن ات
نمی میرم

چراکه نزیسته ام...
لوییس سرنودا

مترجم: محسن عمادی

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأی شماره 139760311034007733 مورخه 1397/09/18 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسینعلی یعقوبی شوریجه فرزند زین العابدین به شماره شناسنامه 5 صادره از 
سروستان به شماره ملی 5149843776 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 68/23 مترمربع قسمتی از پالک 2071 اصلی واقع در بخش 4 شیراز  خریداری از مالک 
رسمی حبیب شریفی شریف آبادی 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 مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.                  تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1397/10/17                             29115/17953 
تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1397/11/02        18840/م الف

جهانبخش اسفندياری نیا – ريیس 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
برابر رأی شماره 17413142 مورخه 1397/06/04 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی یار نیکنام فرزند علی عباس به شماره شناسنامه 944 صادره از رستم به شماره 
ملی 2391261659 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 106/25 مترمربع قسمتی از پالک 2075/1 اصلی واقع در بخش 4 شیراز  خریداری از مالک رسمی 
احدی از ورثه غالمرضا جوکار باواسطه 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 مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.         18836/م الف            29089/17941 
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1397/10/17           تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1397/11/02

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
برابر رأی شماره 139760311034005164 مورخه 1397/08/13 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نرگس علی عسکری فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه 49 صادره 
از صغاد به شماره ملی 2411389027 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 244/49 مترمربع قسمتی از پالک 2081 اصلی واقع در بخش 4 
شیراز  خریداری از مالک رسمی عباس زارعی مع الواسطه 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 مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.         18835/م الف         29077/17935  
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1397/10/17           تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1397/11/02

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

هیأت   1397/08/13 مورخه   139760311034005170 شماره  رأی  برابر 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه دو تصرفات مالکانه 
شناسنامه 31  به شماره  مهدی  فرزند  سعادت  طاهره  خانم  متقاضی  بالمعارض 
صادره از آباده به شماره ملی 2411503751 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 244/49 مترمربع قسمتی از پالک 2081 اصلی واقع 
در بخش 4 شیراز  خریداری از مالک رسمی عباس زارعی مع الواسطه 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 مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
طبق  اعتراض  و عدم وصول  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است  بدیهی 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.         18837/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1397/10/17           29078/17936

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1397/11/02
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

هیأت   1397/09/18 مورخه   139760311034007749 شماره  رأی  برابر 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه دو تصرفات 
شماره  به  قنبر  فرزند  دهنوی  زیور هوشمند  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
در ششدانگ  ملی 5149863998  به شماره  از سروستان  شناسنامه 8 صادره 
یک باب خانه به مساحت 72/28 مترمربع قسمتی از پالک 2071 اصلی واقع 
آبادی  شریف  شریفی  حبیب  رسمی  مالک  از  خریداری  شیراز    4 بخش  در 
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 مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.         18841/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1397/10/17         29116/17954

 تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1397/11/02
جهانبخش اسفندياری نیا – ريیس 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

هیأت   1397/07/09 مورخه   139760311034003319 شماره  رأی  برابر 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه دو تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای رضا سخن ور فرزند جعفر به شماره شناسنامه 1868 
صادره از شیراز به شماره ملی 2300842602 در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 115/05 مترمربع قسمتی از پالک 2156 اصلی واقع در بخش 4 شیراز  
به منظور  لذا  از مالک رسمی عزیز کشاورز محرز گردیده است.  خریداری 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
این  به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
نمایند. بدیهی است در صورت  دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.         18842/م الف    29065/17927 
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1397/10/17          

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1397/11/02
جهانبخش اسفندياری نیا 

ريیس 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

هیأت   1397/09/19 مورخه   139760311035005436 شماره  رأی  برابر 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز - ناحیه 3 تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی محمدی پور فرزند شاه میرزا به شماره 
شناسنامه 690 صادره از ممسنی کد ملی 2390453910 نسبت به ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 200 مترمربع به پالک 8/39176  مفروز و مجزی 
روبروی  خیابان  شیراز گویم شهرک شورا  در  واقع  از پالک 8/1197  شده 
بهزیستی کوچه سوم سمت چپ کدپستی 7198474279  خریداری از مالک 
به  لذا  رسمی آقای سید فتح علی جعفری فرزند اسحق محرز گردیده است. 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  صورتی 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.         20075/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/02           

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/18          29306/18046 
شاپور زارع شیبانی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 

سه شیراز

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

اول/دوم  هیأت   1397/10/26 مورخه   139760311035005623 شماره  رأی  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز - ناحیه 3 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای حمید رستمی روح فرزند علی به شماره شناسنامه 1116 صادره از شیراز به شماره 
ملی 2300630354 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان در حال ساخت به مساحت 
245/04 مترمربع که برابر نامه شماره 97/681970 مورخه 1397/07/11 اداره اوقاف 
ناحیه 4 شیراز موازی 37/45 مترمربع مشاع از عرصه مذکور وقفی شیخ زین العابدین 
باشد به پالک 16/1690 مفروز و مجزی شده از پالک 16/754 واقع در شیراز  می 
اله کدپستی 7197764555  خریداری از مالک  شهرک جوادیه خیابان محمد رسول 
رسمی آقای نوراله زارع 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 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.         20073/م الف    تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/02           
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/18           29302/18042

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف شاپور زارع شیبانی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأی شماره 139760311035003679 مورخه 1397/06/18 هیأت اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز - ناحیه 3 تصرفات مالکانه 
شماره  به  حسینعلی  فرزند  قصرالدشتی  عامری  مجید  آقای  متقاضی  بالمعارض 
شناسنامه 479 صادره از شیراز کد ملی 2297618468 نسبت به ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 166/77 مترمربع به پالک 12/36478  مفروز و مجزی 
شده از پالک 12 اصلی واقع در شیراز شهرک بزین خیابان 20 متری علوی کوچه 
26 فرعی دوم سمت راست درب دوم کدپستی 7189774599  خریداری از 
مالک رسمی آقای خان بابا رنجبر- علی اسماعیلی نورمحمد صالحی یداله فالحتی 
کاکاجان  صادقی  علی  حسن  حدادی  کیامرز  تقوی  محمدحسین  عباسی  محمد 
رنجبر داداهلل رضایی عبدل براتی علیرضا براتی غالمرضا براتی عطاخان فریدونی 
عبدالحسن  احمدخانی  خانی  محمدجان  عباسی  الیاس  تقوی  حسن  تقوی  یداهلل 
حسن پور قربانعلی تبریزی اله کرم ابراهیمی زاغی علمداری خداخواست عباسی 
صالحی  قاسم  صالحی  رمضان  محمدی  عبدالحسین  اسماعیلی  حسن  محمدخانی 
منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  رفیعی  نوروز  رفیعی  عباس  صالحی  عینعلی 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.        
20074/م الف       تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/02           

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/18                  29305/18043
شاپور زارع شیبانی – ريیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز

به چــه آهـنـگ بنـالید نی نـائـِی مـا
که به هـر کوی کشـــید آتـــش رسوایی مــا

هـرچه گشتیـم در ایـن شهر نبود اهل دلی
تـا بـداند غِم دل تنگی و تنهایِی مــا

شعـِر ما این همه تفصیل در انـدیشه نداشت
گر زمان دست نمی زد به جگــرخـائِی مــا

هنـر سوخته َپر، دوش ز مـن می پرسید
کـآدمی کــی َرَهــد از مـکــِر پریســـایی مــا

هــم غمـان اشک به مـژگـان ز محــافل رفتند
چــون ریــا پرده درافـکند به شیـدایِی مــا

مـا به سوِگ دِل خود گـوشه گـرفتیـم ز خلــق
چه کـس امروز نشینـد به هـمـاوائـِی ما

مـا نـدانیـم و بدانیـم که اقرار بجهل
خود گواهی است بر این رتبه دانـایِی مــا

جامه آتش بزن ای عشق که چشم است ُپر آب
دمــبـــــدم زآتــــش پــر دوِد خـودآرایِی مــا

من بجان آمدم از دست توای پــرده قیـــد
بــــازده، بازده آن گــوهـــــــر بینـــــائـِی مـــا

ساقی از میکده ها پرسِش حالی می کرد
منظری داشت به ُرخ اشک تماشــائِی مـــا

در دل سیـِل زمـــان چتر حبــابی زده ایم
تا کجـا پوچ شود این منــی و مــایِی مـــا


