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گاهی دلت بهانه میگیرد که خودت انگشتبهدهان میمانی .بهانه گلهایی که پرپر شدهاند
و نیستند .گاهی میخواهی با صدای بلند فریاد بزنی و به همه آنها بفهمانی که چقدر
دلتنگشان هستی اما سکوت میکنی تا شاید این دل بیقرار لحظهای آرام بگیرد .گاهی
دلت نمیخواهد دیروز را به یاد بیاوری و انگیزهای هم برای فردا نداری؛ زیرا امیدهای زندگیت
نیستند که تا آخر پات وایسن .بعضی وقتها یکگوشه اتاق زانوهایت را تنگ در آغوش
میگیری و بهعکس روی دیوار خیره میشوی و به عمق آن عکس آن لحظه و خاطراتش را
در کهکشان ذهنت مرور میکنی و مرواریدهایی که روی گونههات سرازیر میشود و وارد یک
خیال میشوی که هیچگاه نمیفهمی چطور واردش شدی .خیالی که عاشقانه دوستش
داری ،بیرون آمدن ازش داغونت میکند و گاهی چقدر دلت برای این خیال تنگ میشود.
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با لبانت صلح کردم ،جنگ در سر داشتی
ارتشی از زلف و با چشمت دو لشگر داشتی
آفریدی ،مؤمنم کردی ،پیامت عشق بود
جلوههایی از خداوند و پیمبر داشتی
رد شدی بازار عطاران شهرت سکه شد
عطری از ترکیب مشک و یاس و عنبر داشتی
روسری سرکردهای این بدترین تحریم شد
نقش فوقالعاده در بحران کشور داشتی
جمع نقاشان به لبخندی رضایت میدهند
با مونالیزا تو لبخندی برابر داشتی
هر زنی را در خیابان مثلتان پنداشتم
در جنونم یا تو بیاندازه خواهر داشتی؟
شعر من را هیچ میبینی! ولی حق با تو است
بس که در اوصاف حالت شعر محشر داشتی
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.
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کارشناس (این شماره) سرویس ادبی  -هنری :طیبه خسروی

آگهی مناقصه عمومی

تاریخ چاپ1398/03/22 :
شهرداری کنارتخته در نظر دارد با توجه
به پیش بینی اعتبار در بودجه سال  98و
تنفیذ اختیارات براساس نامه شماره 282
 1398/2/8شورای اسالمی شهر نسبت
به واگذاری بخش فضای سبز و خدمات شهری را به مدت یکسال
با برآورد اولیه  7/800/000/000ريال طبق شرایط زیر از طریق
مناقصه عمومی اقدام نماید .لذا از کلیه شرکتها و پیمانکاران واجد
شرایط و دارای رتبه بندی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
دعوت بعمل می آید از تاریخ نشر آگهی حداکثر تا ده روز کاری
مورخ  1398/4/2جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد مالی شهرداری
مراجعه و حداقل قیمت پیشنهادی خود را بر اساس فرم مناقصه در
پاکت سر بسته به دبیرخانه شهرداری که به صورت های زیر قابل
پرداخت می باشد تحویل و رسید دریافت نمایند.
-1مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  350/000/000ریال می باشد.
 -2ارائه سپرده بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل  3ماه
از تاریخ صدور و یا واریز وجه به حساب سپرده شهرداری به شماره
 3100002939003نزد بانک ملی به نام سپرده شهرداری کنارتخته
قابل قبول می باشد.
 -3چنانچه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده
آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -4شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 -5هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
 -6ارائه تائید صالحیت از اداره تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی الزامی
است.
 -7تاریخ برگزاری کمیسیون معامالت و بازگشایی پاکت های
پیشنهادی  1398/4/3خواهد بود.
 - 8سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه شهرداری موجود است
که پس از مراجعه به شهرداری تحویل متقاضی خواهد گردید.
 30771شناسه آگهی496676 :
/3849م الف

اسماعیل هژبریان  -سرپرست شهرداری کنارتخته

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139860311003000465هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای حاصل فارسیمدان
فرزند قمصور بشماره شناسنامه  162صادره از نورآباد در ششدانگ يك باب خانه
که  1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می باشد به
مساحت ششدانگ  259/16مترمربع پالك  1738فرعي از  59اصلي مفروز و
مجزي شده از پالك  58و  59اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري از مالك
رسمي آقای خونکار فرامرزی محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به
صدور سند مالكيت 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 يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي
تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت دوم 1398/3/22 :
تاريخ انتشار نوبت اول 1398/3/7 :
/68م الف
8/232
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی

آگهي اصالحیه
مزایده عمومي 98-166
98-184

نوبت اول 98/03/22 :روزنامه طلوع
به اطالع می رساند مزایده عمومی شماره  98-166درج شده در روزنامه
طلوع مورخ  ،98/03/13موضوع فروش سرقفلی چند باب غرفه تجاری
واقع در بلوار خلیج فارس میدان مرکزی میوه و تره بار ،مهلت اخذ اسناد
از  98/03/13تصحیح و همچنین غرفه شماره  154و شرایط پرداخت
مرتبط با غرفه مذکور از لیست فروش حذف می گردد .ضمنا آخرین مهلت
تسلیم پیشنهادات پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  98/04/03و تاریخ
بازگشایی پاکات ساعت  15روز سه شنبه مورخ  98/04/04به آدرس چهار
راه خلدبرین ،ساختمان شهرداری منطقه یک ،سالن جلسات اداره کل حقوقی
شهرداری شیراز و سایر شرایط مزایده به قوت خود باقی می باشد.
30772
/3870م الف
شناسه آگهی497021 :

اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139860311003000191هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای محمد قربانی فرزند
خونکار بشماره شناسنامه  374صادره از نورآباد در ششدانگ يك باب خانه که
 1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می باشد به
مساحت ششدانگ  259/80مترمربع پالك  1793فرعي از  50اصلي مفروز و
مجزي شده از پالك  66فرعی از  50اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري از
مالك رسمي ورثه جیران امیری محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص
نسبت به صدور سند مالكيت 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 يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول  1398/3/7 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1398/3/22 :
/65م الف
8/230
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139860311003000160هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای داریوش ظهرابی
فرزند رضاقلی بشماره شناسنامه  233صادره از نورآباد در ششدانگ يك باب خانه
که  1/25دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می باشد به
مساحت ششدانگ  382/80مترمربع پالك  1317فرعي از  27اصلي مفروز و
مجزي شده از پالك  27اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري از مالك رسمي
آقایان سیدابوالحسن موسوی نژاد و سیدمحمد موسوی بالمناصفه محرز گرديده
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي
شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 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 يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت دوم 1398/3/22 :
تاريخ انتشار نوبت اول 1398/3/7 :
/64م الف
8/231
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 -1رأی شماره  139760311038000390هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی خشت و
کمارج تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه زارعی فرزند قربانعلی به شماره ملی  5479838822و شماره شناسنامه  34صادره از کنارتخته در یک
سهم از  10سهم سهام ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  26566/09مترمربع تحت پالک  2292فرعی از  16اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 3فرعی از  16اصلی واقع در قطعه  6بخش  7فارس محرز گردیده است.
 -2رأی شماره  139760311038000392هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی خشت
و کمارج تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم مرضیه زارعی فرزند قربانعلی به شماره ملی  2371866598و شماره شناسنامه  386صادره از کازرون در
یک سهم از  10سهم سهام ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  26566/09مترمربع تحت پالک  2292فرعی از  16اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  3فرعی از  16اصلی واقع در قطعه  6بخش  7فارس محرز گردیده است.
 -3رأی شماره  139760311038000388هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی خشت
و کمارج تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم طاهره زارعی فرزند قربانعلی به شماره ملی  5479540866و شماره شناسنامه  2667صادره از کنارتخته
در یک سهم از  10سهم سهام ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  26566/09مترمربع تحت پالک  2292فرعی از  16اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  3فرعی از  16اصلی واقع در قطعه  6بخش  7فارس محرز گردیده است.
 -4رأی شماره  139760311038000385هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی خشت
و کمارج تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم هاجر زارعی فرزند قربانعلی به شماره ملی  5479537326و شماره شناسنامه  2352صادره از کنارتخته در
یک سهم از  10سهم سهام ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  26566/09مترمربع تحت پالک  2292فرعی از  16اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  3فرعی از  16اصلی واقع در قطعه  6بخش  7فارس محرز گردیده است.
 -5رأی شماره  139760311038000383هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی خشت
و کمارج تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای بهزاد زارعی فرزند قربانعلی به شماره ملی  5479537318و شماره شناسنامه  2351صادره از کنارتخته
در  2سهم از  10سهم سهام ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  26566/09مترمربع تحت پالک  2292فرعی از  16اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  3فرعی از  16اصلی واقع در قطعه  6بخش  7فارس محرز گردیده است.
 -6رأی شماره  139760311038000381هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی خشت و
کمارج تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای امیر زارعی فرزند قربانعلی به شماره ملی  5479530526و شماره شناسنامه  1682صادره از کنارتخته در 2
سهم از  10سهم سهام ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  26566/09مترمربع تحت پالک  2292فرعی از  16اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 3فرعی از  16اصلی واقع در قطعه  6بخش  7فارس محرز گردیده است.
 -7رأی شماره  139760311038000399هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی خشت
و کمارج تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد زارعی فرزند قربانعلی به شماره ملی  5479531565و شماره شناسنامه  1782صادره از کنارتخته
در  2سهم از  10سهم سهام ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  26566/09مترمربع تحت پالک  2292فرعی از  16اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  3فرعی از  16اصلی واقع در قطعه  6بخش  7فارس محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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.
 /149م الف
8/199
تاریخ انتشار نوبت دوم98/3/22 :
تاریخ انتشار نوبت اول98/3/7 :
علیرضا کشوری – رییس اداره ثبت اسناد و امالک خشت و کمارج
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139760311038000618هیأت موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی خشت و کمارج تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فریده یزدانی
فرزند خدامراد به شماره ملی  5479719718و شماره شناسنامه  3895صادره
از کازرون در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 80872/60
مترمربع تحت پالک  299فرعی از  13اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 1فرعی از  13اصلی واقع در قطعه  6بخش  7فارس محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود
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 اول98/3/7 :
 /147م الف
8/198
تاریخ انتشار نوبت دوم98/3/22 :
علیرضا کشوری – رییس اداره ثبت اسناد و امالک خشت و کمارج

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  98/2/17 -139860311002000189هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
آقای بهرام نسیمی فرزند علی جان به شماره شناسنامه  821صادره از کازرون
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  560/54مترمربع پالک  1044فرعی
 881اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  881اصلی قطعه  2واقع در بخش
 7فارس کازرون خریداری از مالک رسمی با واسطه آقای نجف اسکندری
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز 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 اول98/3/7 :
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تاریخ انتشار نوبت دوم98/3/22 :
داود انصاری  -رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان کازرون

