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نفست خوب ترین فصل اهورایی بود

طعم لبخند تو از تحفه بودایی بود

دختر شعر نفس های تو گیراست ببین
 

شعر آمیخته با یک تب هرجایی بود

تو غزلواره شب های بلندی سارا

طول آغوش تو یک قسمت یلدایی بود

سر تکان می دهی انگار جهان می رقصد

عشق با موی تو سرگرم دالرایی بود

رودها با نفس گرم تو جریان دارند

باغ با چشم تو یک لعبت دریایی بود

خوابچشمتدررگشبهایمن،جاریترین!
خوابچشمتاوجبیداریست،بیداریترین!

بادهمیجوشددرآتشخانهیلبهایتو
بادهایچونآتشآغوش،گلناریترین!

وای...امشبماهتابان،تننمیشویددرآب
آب،چونآیینهیتقدیر،زنگاریترین!

نرممیپرسمخداراآخریندیدارماست؟
رنگحاشایتاز»آری«گفتنت»آری«ترین!

بازهمدورانسردبیکسی،دلواپسی
دورسرگردانیامچونچرخ،پرگاریترین!

فصلفصلهستیامازنیستی،آبستناست!
بینصیبیهایمن،تکرارتکراریترین

گشتههرزخمی،زشمشیرشماتتهایدوست
بردلمچونزهردنداناجل،کاریترین

چنگمحنتمیخراشدقامِتشبدیزرا
غولوحشتمیشودپروار،پرواریترین

اوست پایدار
کسیبیزمانه،بهگیتینمرد/نمردآنکه،نامنکوییببرد

شکاریمیکسرهمهپیشمرگ/سریزیرتاجوسریزیرترگ
جهانراچنیناستسازونهاد/کهبیمرگ،کسرازمادرنزاد
)فردوسی(
زندهیاد درگذشت تالشان، و اصالحپذیر گرانقدر خانوادهی
را، ما پژوهشگر، نویسنده، شاعر، اصالحپذیر، محمدعلی

آزردهساخت!
هنرمندنیکرفتاروفرهمندیکهنیکیکشتورستگاررفت،
و خوشذوق سرایندگان از دیگر یکی کازرون، شهرستان
دانشورشرا،ازدستداد.انسانفروتنودلسوزومهربانیکه

سالهامسئولصفحهادبیایننشریهبودودربرکشیدنادبو
هنرایندیار،نقشداشت،کسیرانیازردودلگیرنشد،کردارش

نیکبودوگفتارششیرینودلنواز!
بیاتاجهانرابهبدنسپریم/بهکوششهمهدست،نیکیبریم
نباشدهمینیکوبدپایدار/همانبهکهنیکیبودیادگار

)فردوسی(
ازپروردگاربرایآنپارسایپرکشیده،فروزشوآمرزشو
برایبازماندگان،شکیباییورستگاری،خواهانوخواستاریم.

روانششاد،یادشگرامی.
همدرد سوگتان: 

مدیرمسئول، نویسندگان و کارکنان روزنامه طلوع

رقصموهایتبهدستبادبود
کاردلافسوسوآهودادبود

جلوهنازبلورگردنت
خنجریبرسینهفرهادبود

برفوخونآغشتهباهمسینهها
مرمریوحسنمادرزادبود

دلخرابومثلیکویرانهای
لیکباصوتغزلآبادبود...

درسکوتیودلیغوغایدرد
دائمًاازغمتلیفریادبود

مرغکعشقمبهدامویفتاد
وایازاولکهخودصیادبود

دینودلرابانگاهخودربود
چشمهایشدزدمادرزادبود

رفتوجانمبردچونیغماگران
سارقجانقاتلیاستادبود

بینصیبازسیبسرخباغعشق
ظلمدلبربدترازشدادبود

سوختمباآهدلتااستخوان
سینهامچونکورهحدادبود

...هنگامیکه
باتوروبهروشدم

درمنانفجاریرخداد
آنچنانکه

عقابیمراازصخرهایپرتکرده
باشد؛

تکههایروحم،ازالکیتاریک
بیرونریختهشد...

حاالهرروزدرآینه
بهتوسالممیدهم

درانتظارپروازیبهفراسوی
دشتها...

اینهمهخارمالمتراکهدربرکردهایم
تیربرقلبخودوبردیدهخنجرکردهایم

بارغمباردبهباغزندگیازهرطرف
گفتهایتقدیرباشدبازباورکردهایم

دسترویدستبودوگشتویرانخانهام
مابهجایساختن،آنکاردیگرکردهایم

غرقدرآماِلبرتربودنازکلجهان
کشوریموهومرااکنونمسخرکردهایم

آفرینبراینذکاوت،مرحبااینعقلوهوش
فکرباطل،شوربیجابینکهدرسرکردهایم

درتماشاگاههستینقشمابازیگریست
کاردلقکهاعجب!مانقشدفترکردهایم

سارا سینکی

حسناسدی

داریوش صادقی باالده
اشرف السادات کمانی

ثریاقنبریساده

منتظر داستان و اشعار شما هستیم
به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفًا 
ذیل  الکترونیکی  آدرس  یا  روزنامه  دفتر 

ارسال نمائید.
ضمنًا روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد 
است و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.

کارشناس )این شماره( سرویس ادبی - هنری: اشرف السادات کمانی
tolou.news@yahoo.com

آگهي مناقصه
دهیاریروستایباغاندرنظردارداجرایآسفالتمعابرخودرابهمتراژ10/000مترمربعراجهتاجرایآسفالتبهاشخاص

حقوقیواگذارنماید
1-محلاجرایبرگزاریمناقصه:شهرستانکوار–بخشطسوجروستایباغان

2-مدتزمانخریداسنادمناقصهازتاریخدرجآگهیبهمدت5روزدردفتردهیاریروستایباغانمیباشد
3-مبلغاولیهبرآوردپروژه5500/000/000ریالکهازمحلاعتباراتعمرانیدهیاریقیدمشارکتیبنیادمسکنپرداختخواهدشد.

4-شرکتگنندگانبایدبرگاستعالموپیشنهادیخودراازدهیاریتحویلنمودهوبدونخطخوردگیدرمدتزمانقانونیتحویلدفتردهیاریدهد
5-هزینهچاپبعهدهبرندهمناقصهخواهدبود

6-5روزبعدازتحویلپیشنهادهاکمیسیونمعامالتتشکیلوپاکتهابازخواهدشد.
7-شرکتهابایدضمانتالزمراجهتمناقصههمراهداشتهباشند

تلفنتماس:09179997121شناسهآگهی:11746689212/مالف32250

آگهی فقدان سند مالکیت  بخش هفت فارس 
شهرستان کازرون

چونخانمزهرامحمدیفرزندعلیگداباتسلیمدوبرگاستشهادیه
کهدردفتراسنادرسمی62کازرونتنظیمگردیدهمدعیاستکه
تعدادیکجلدسندمالکیتمربوطبهششدانگپالک13/144واقع
انتقالقطعی بهموجبسند درقطعه11بخش7فارسکازرونکه
شماره175985–90/7/22دفتر62کازرونبهزهرامحمدیانتقال
یافتهودردفتر6صفحه313ذیلثبت1031ثبتوصادر قطعی
گردیدهکهسندمالکیتصادرهبهشمارهچاپی238097الف91به
علتسهلانگاریمفقودگردیدهاستونامبردهتقاضایصدورسند
نامهقانون المثنینمودهاست.مراتبطبقماده120اصالحیآیین
ثبتآگهیمیشودکههرکسنسبتبهملکموردنظرمعاملهای
کردهویامدعیوجودسندمالکیتنزدخودمیباشدتادهروزپس
ارایه راضمن خود واعتراض مراجعه محل ثبت به آگهی انتشار از
مدت ظرف اگر و نماید تسلیم معامله خالصه یا مالکیت سند اصل
مقرراعتراضینرسیدویادرصورتاعتراضاصلسندارایهنشود
متقاضی به و مقرراتصادر طبق را المثنی مالکیت سند ثبت اداره

تسلیمخواهدکرد.
تاریخانتشار:1398/9/23

5978/902/مالف
داود انصاری – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کازرون

آگهی حصر وراثت
خانمنرگسمشیفرزندمرحومغالمحسینبهشرحدرخواستی
کهبهکالسه980906اینشوراثبتگردیدهدرخواستصدور
گواهیانحصاروراثتنمودهواعالمداشتهکهمرحومهفاطمه
روزپیکرفرزندمرحوممرتضیبهشمارهملی2370167734
–1307صادرهازکازروندرتاریخ1398/3/13دراقامتگاه
الفوت دایمیخودشهرستانکازرونفوتنمودهوراثحین
ویعبارتنداز:1-نورالهمشیبهشمارهملی2370262958
بهشمارهملی –1336کازرونپسرمتوفی2-صدرالهمشی
2370262941–1335کازرونپسرمتوفی3-نرگسمشی
متوفی ملی2370383951–1349کازروندختر بهشماره
4-پروانهمشیبهشمارهملی2371818216–1338کازرون
دخترمتوفی5-محترممشیبهشمارهملی2371842109–

1342کازروندخترمتوفیوالغیر
اینکباانجامتشریفاتمقدماتیدرخواستمزبوررادریک
نوبتآگهیمینمایدتاهرکسیاعتراضیداردویاوصیتنامه
ازمتوفینزداوباشدازتاریخنشرآگهیظرفیکماهبهاین
شورامراجعهوتقدیمنمایدواالگواهیصادرخواهدشد.

594/مالف8/904
زمانی بخش - رییس شعبه چهارم شورای حل 

اختالف کازرون

آگهی حصر وراثت
به دادخواست شرح به 196 شماره شناسنامه دارای پور سلیمان ابوالقاسم آقای
کالسهیکسیارازاینشورادرخواستگواهیحصروراثتنمودهوچنینتوضیح
دادهکهشادروانسلمانسلمانیبهشمارهشناسنامه135درتاریخ1398/8/8در
اقامتگاهدایمیخودبدرودزندگیگفتهورثهحینالفوتویعبارتنداز:1-فضل
الهسلیمانیفرزندسلمانبهشمارهشناسنامه230فرزندمتوفی2-ابوالقاسمسلیمان
پورفرزندسلمانبهشمارهشناسنامه196فرزندمتوفی3-فرشتهسلیمانیفرزند
به سلمان فرزند سلیمانی زری -4 متوفی فرزند 263 شناسنامه شماره به سلمان

شمارهشناسنامه321فرزندمتوفی
نوبتآگهیمی رادریک مزبور مقدماتیدرخواست تشریفات انجام با اینک
نمایدتاهرکسیاعتراضیداردویاوصیتنامهازمتوفینزداوباشدازتاریخنشر
آگهیظرفیکماهبهاینشورامراجعهوتقدیمنمایدواالگواهیصادرخواهد

شد.598/مالف8/906
شریعت – رییس شورای حل اختالف کنارتخته

آگهی فقدان سند مالکیت  بخش هفت فارس شهرستان کازرون
چونآقایسیدعباسموسویفرزندسیدعباسباتسلیمدوبرگاستشهادیهکهدر
تعدادیکجلدسند استکه تنظیمگردیدهمدعی اسنادرسمی62کازرون دفتر
مالکیتمربوطبهنهسهممشاعازسیصدوبیستودوسهمعرصهواعیانششدانگ
پالک47/53واقعدرقطعه5بخش7فارسکازرونکهبهموجبسنداقالهشماره
198945–1398/5/2دفتر62کازروندرسهممالکیتویقرارگرفتهودردفتر
الکترونیکبهشماره139820311002004525بهنامآقایسیدعباسموسویثبت
وسندمالکیتبهشمارهچاپی492355د97صادرگردیدهکهسندمالکیتبهعلت
سهلانگاریمفقودگردیدهاستونامبردهتقاضایصدورسندالمثنینمودهاست.
مراتبطبقماده120اصالحیآییننامهقانونثبتآگهیمیشودکههرکسنسبت
بهملکموردنظرمعاملهایکردهویامدعیوجودسندمالکیتنزدخودمیباشد
ارایه راضمن واعتراضخود مراجعه ثبتمحل به انتشارآگهی از دهروزپس تا
اعتراضی مقرر اگرظرفمدت و نماید تسلیم معامله یاخالصه مالکیت اصلسند
نرسیدویادرصورتاعتراضاصلسندارایهنشودادارهثبتسندمالکیتالمثنی
راطبقمقرراتصادروبهمتقاضیتسلیمخواهدکرد.تاریخانتشار:1398/9/23

6008/907/مالف
داود انصاری – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کازرون

آگهی حصر وراثت
درخواستی شرح به صدراله مرحوم فرزند شجاعی زرانگیز خانم
صدور درخواست گردیده ثبت شورا این 980905 کالسه به که
کوچک مرحومه که داشته اعالم و  نموده وراثت انحصار گواهی
– 2370203315 ملی شماره به ماشاءاله مرحوم فرزند گرگین
دایمی اقامتگاه در 1398/9/3 تاریخ در کازرون از صادره 1314
خودشهرستانکازرونفوتنمودهورثهحینالفوتویعبارتنداز:
1-نادرشجاعیبهشمارهملی2371882402–1347کازرونپسر
متوفیه2-علیاصغرشجاعیبهشمارهملی2371818119–1338
کازرونپسرمتوفیه3-مسعودشجاعیبهشمارهملی2371865818
ملی شماره به شجاعی اکبر علی -4 متوفیه پسر کازرون 1345 –
2371804101–1336کازرونپسرمتوفیه5-زرانگیزشجاعیبه
شمارهملی2371838861–1341کازروندخترمتوفیه6-روح
انگیزشجاعیبهشمارهملی2371788651–1334کازروندختر
متوفیه7-مهرانگیزشجاعیبهشمارهملی2371769665–1332

کازروندخترمتوفیهوالغیر
اینکباانجامتشریفاتمقدماتیدرخواستمزبوررادریکنوبت
آگهیمینمایدتاهرکسیاعتراضیداردویاوصیتنامهازمتوفینزد
اوباشدازتاریخنشرآگهیظرفیکماهبهاینشورامراجعهوتقدیم
نمایدواالگواهیصادرخواهدشد.

596/مالف8/903
زمانی بخش - رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف 

کازرون

آگهی حصر وراثت
درخواستی شرح به غالمحسین مرحوم فرزند مشی نرگس خانم
کهبهکالسه980907اینشوراثبتگردیدهدرخواستصدور
گواهیانحصاروراثتنمودهواعالمداشتهکهمرحومغالمحسین
مشیفرزندمرحومابراهیمبهشمارهملی2370079754–1306
صادرهازکازروندرتاریخ1383/11/10دراقامتگاهدایمیخود
شهرستانکازرونفوتنمودهوراثحینالفوتویعبارتنداز:
1-مرحومهفاطمهروزپیکربهشمارهملی2370167734–1307
کازرونزوجهمتوفی2-نورالهمشیبهشمارهملی2370262958
ملی شماره به مشی صدراله -3 متوفی پسر کازرون 1336 –
مشی نرگس -4 متوفی پسر کازرون 1335 – 2370262941
بهشمارهملی2370383951–1349کازروندخترمتوفی5-
پروانهمشیبهشمارهملی2371818216–1338کازروندختر
1342 – 2371842109 ملی شماره به مشی محترم -6 متوفی

کازروندخترمتوفیوالغیر
اینکباانجامتشریفاتمقدماتیدرخواستمزبوررادریکنوبت
آگهیمینمایدتاهرکسیاعتراضیداردویاوصیتنامهازمتوفی
نزداوباشدازتاریخنشرآگهیظرفیکماهبهاینشورامراجعه
وتقدیمنمایدواالگواهیصادرخواهدشد.

595/مالف8/904
زمانی بخش - رییس شعبه چهارم شورای حل 

اختالف کازرون

آگهی حصر وراثت
استناد به 2293845771 ملی شماره به زندی داریوش آقای
به درخواستی ورثه شناسنامه فتوکپی و فوت گواهی و شهادتنامه
که داشته اشعار چنین و نموده دادگاه این تقدیم 98/213 شماره
ملی شماره به محمد خانی فرزند زنگ لک زندی سکینه شادروان
دایمی اقامتگاه در تاریخ1396/11/7 2391538774–1310در
الهزندی امان از:1- عبارتند الفوتوی خوددرگذشتهورثهحین
فرزندحیاتشملی2391473397–1336صادرهازحوزهممسنی
پسرمتوفی2-داریوشزندیفرزندحیاتشملی2293845771
فرزند زندی امراله متوفی3- پسر ازحوزهشیراز –1349صادره
حیاتشملیششناسنامه190-1330صادرهازحوزهممسنیپسر
متوفی4-منیژهزندیفرزندحیاتشملی2391470215–1337
صادرهازحوزهممسنیدخترمتوفی5-زینتزندیفرزندحیاتش
ملی2293845761–1347صادرهازحوزهشیرازدخترمتوفی6-
خدیجهزندیفرزندحیاتشملی2391469578–1329صادره
ازحوزهممسنیدخترمتوفی7-پروینزندیفرزندحیاتشملی
-8 متوفی دختر ممسنی حوزه از صادره 1343 – 2391470231
مریمزندیفرزندحیاتشملی2391470223–1340صادرهاز

حوزهممسنیدخترمتوفی
اینکباانجامتشریفاتمقدماتیدرخواستمزبوررادریکنوبت
آگهیمینمایدتاهرکسیاعتراضیداردویاوصیتنامهازمتوفینزد
اوباشدازتاریخنشرآگهیظرفیکماهبهاینشورامراجعهوتقدیم
نمایدواالگواهیصادرخواهدشد.

599/مالف8/905
رستمی – قاضی شعبه اول شورای حل اختالف قائمیه

آگهی تجدید مناقصه اجاره خودروهای با راننده شهرداری کازرون
شهرداریکازروندرنظرداردبااستنادبهمصوبهشماره1067مورخ98/7/16شورایاسالمیشهرکازروننسبتبهتامینتعداد

8دستگاهخودروبارانندهجهتواحدهایشهرداریازطریقمناقصهعمومیبهمدتیکسالباشرایطزیرازطریقمناقصهاقدام
نماید.لذاازکلیهشرکتهایصالحیتدارحملونقلوتاکسیتلفنیهایمجوزداردعوتبعملمیآیدازتاریخنشرنوبتدوم
آگهیجهتدریافتاسنادمناقصهبهامورقراردادهاشهرداریکازرونمراجعهوحداقلقیمتپیشنهادیخودرابراساسفرممناقصهحداکثرتا

دهروزکاریپسازنشرآخرینآگهیدرپاکتسربستهبهحراستشهرداریتحویلنمایند.
1-مبلغسپردهشرکتدرمناقصه110/000/000ریالمیباشد.2-ارائهسپردهبهصورتضمانتنامهمعتبربانکی،ویاواریزوجهبهحساب

سپردهشماره0106842587004بهنامشهرداریکازروننزدبانکملیقابلقبولمیباشد.
چناچهنفراتاولتاسوممناقصهحاضربهانعقادقراردادنباشندسپردهآنانبهترتیب 3-خودروبایدپالکشخصیومدل90بهباالباشد.4-
شد. خواهد ضبط شهرداری در مناقصه برنده با داد قرار انعقاد زمان تا سوم تا اول نفرات سپرده  -5  شد. خواهد ضبط شهرداری نفع به

6-شهرداریدرردیاقبولهریکازپیشنهاداتمختاراست.
7-سایراطالعاتوجزئیاتدراسنادمناقصهشهرداریموجوداست.
شناسهآگهی:1144932222686588/مالف
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