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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060311241002772 مورخ 1400/06/14 موضوع پرونده کالسه شماره 1399114411241000343 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز- ناحیه 5 تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای رسول فرجامی نژاد به شناسنامه شماره 1001 کدملی 2297357958 صادره شیراز فرزند صفر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
264/55 مترمربع به پالک 12884 فرعی از 2139 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک شماره 38 فرعی از 2139 اصلی واقع در بخش 4 حوزه ثبت 
ملک شیراز- ناحیه 5 خریداری ازمالک رسمی جیران همتی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود که 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: 1400/06/27                                                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/11

36653/194655                   3548 م الف 
محسن مرتضوی نیا- رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060311241002811 مورخ 1400/06/15 موضوع پرونده کالسه شماره 1399114411035000647 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز- ناحیه 5 تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای امید سیاح به شناسنامه شماره 2960 کدملی 2297823290 صادره شیراز فرزند عباس در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 157/29 
مترمربع به پالک 8475 فرعی از 2143 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک شماره 4 فرعی از 2143 اصلی واقع در بخش 4 حوزه ثبت ملک شیراز – 
ناحیه 5 خریداری از مالک رسمی آقای نادعلی غریبی کوشک میدانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود که 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: 1400/06/27                                                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/11

36629/194654                     3545 م الف
محسن مرتضوی نیا- رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی

روزنـامـهطلـوعآگهـیومشــترکمیپـذیـرد

071-32344772

آگهی برگ تشخیص و برگ قطعی)حقیقی(
نظر به اینکه نشانی مودیان اعالمی در جدول ذیل در دست نمی باشد در اجرای ماده208 ق.م.م مصوب اسفندماه 
1366 اوراق مالیاتی به شرح جدول ابالغ می گردد ، خواهشمند است طبق قانون در تاریخ و ساعت مقرر به شرح 

جدول  این آگهی جهت حل و فصل پرونده وتسویه حساب مالیاتی و پیگیری مراحل پرونده به واحد مالیاتی مربوطه به 
آدرس  شیراز-پشت اداره نظام وظیفه عمومی ناجا - اداره امور مالیاتی ساختمان مدرس مراجعه نمایید.

نام و نام ردیف
خانوادگی

شماره 
شناسنامه

منبع  عملکردواحد مالیاتی
مالیاتی

مبلغ مورد 
مطالبه

حداکثر تاریخ مورخهشماره برگنوع برگ
مراجعه

رای هیات 574.356.000مشاغل25596140811710251393حبیبه نکونام1
بدوی

20روزپس از 1344900/04/21
درج آگهی

36650                                            1192277 
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی فارس

آگهی مناقصه 
با استناد به مصوبه شماره 800-400 مورخ 1400/03/25 شورای اسالمی شهر ارد ،این شهرداری در نظر دارد نسبت به انجام عملیات آسفالت  معابر سطح شهر به میزان 
تقریبی 10/000 مترمربع  اقدام نماید لذا از کلیه پیمانکاران واجدالشرایط تقاضا میشود جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری ارد  مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را 

به صورت دستی در پاکت های سر بسته و ممهور به این شهرداری ارائه نمایند.
1.مبلغ سپرده شرکت در مناقصه به میزان 600/000/000 ریال میباشد.

2.ارائه سپرده به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز وجه به حساب سپرده 3100007074001 به نام شهرداری ارد نزد بانک ملی قابل قبول میباشد.
3.سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد در شهرداری به امانت خواهد ماند.

4.چنانچه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
5.هزینه مربوط به درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.) که پیمانکار قبل از عقد قرارداد باید پرداخت نماید.(

6.شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .             7.سایر اطالعات در اسناد مناقصه شهرداری موجود است.
8.تاریخ گشایش پاکت ها در مورخ 1400/07/04 راس ساعت 9 صبح  در دفتر شهردار میباشد

9.مدارک در سه پاکت حاوی : الف ( ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی به حساب سپرده شهرداری  ب( کپی مدارک  شناسایی و ثبت شرکت ، اساسنامه ، گواهی 
صالحیت ایمنی گواهی صالحیت پیمانکاری ، تصویر آگهی روزنامه درخصوص دارندگان امضای مجاز و...   ج( برگ استعالم بهاء . به صورت در بسته و ممهور به 

دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایید.              10.زمان دریافت پاکت ها از تاریخ نشر آگهی تا پایان نوبت دوم میباشد. 
نوبت اول چاپ 1400/06/17           نوبت دوم چاپ 1400/06/27                           1186407                            36605

محمد حسین موسوی  - سرپرست شهرداری ارد

در خیابان های چشمت دوره گردم

شعله از عشقم فرو افتاد و سردم

آتشم از بیخ بی بنیان و سست است

هیزمی از جنس آب و خاک و گردم!

عشق من ثابت نشد آخر ، تو اما

هر چه من را دیده ای در این نبردم

گریه خالی میکند سر تا سِر بغض

مشکل اینجا میشود آخر، که مردم!

مرد باید گریه هایش را بُِدزَدد

مجید حیدریپس نمی بارد تراورش های دردم

مهدی زکی زاده 

پر از هوای بهارم،  پر از شکوه شکفتن 
پر از غزل به نگاِه غزاِل چشِم تو گفتن 

اگرچه دشت به دشت از نسیم مهِر تو دورم 
سرم همیشه خیال تو را نهاده به دامن 

زمانه داده به بخِت بدی ِزماِم امورم 
زمین زمینه فراهم نموده دوریت از من 

ولی به لطف خداونِد عشق و مرحمِت شعر
لباس بخِت سیاهم شده سپیِد متنتن

همینکه قاصدکی را به دسِت باد سپاری 
مرا بس از تو همین یک پیام ساده گرفتن

کناِر پنجره گه گاه برقص روسریت را
که کوچه پر شود از عطر یاس و پونه ِی گلشن

غمی غریب از آبان نشسته در دلم ، اما
پُر از هوای بهارم ، پر از شکوه شکفتن

از بام خرابات ، به ناگاه پریدم 
دیوانه شدم ، دست ز دلدار کشیدم 

با عشوه ، یکی گفت به گوشم سخنی را 
با حیله چه ها کردو ، به هر سوی دویدم 

مخفی ننمودم که اسیرم به خرابات 
در پرده بماند ، چه سخن ها که شنیدم 

این دل چو خطا کرد ، خدایا سببی ساز 
پیرم بپذیرد ، که ز آن دام رهیدم 

ساقی نکند ناز و به من خرده نگیرد 
در سابقه مشهود ، که من نامه سپیدم 

تقصیر نبودم که شدم ، غافل و نادان 
مدهوش و گرفتار ، ز آن جام چشیدم 

این گونه مرانید ، که من یار قدیمم 
دیگر من و جامی ، که ز آن دست کشیدم 

گر تیغ زنیدم که چرا عهد شکستی 
تاوان نستانم ، بکشیدم که شهیدم 

برگشته پشیمان شده ام ، در بگشایید 
من زارم و نادم به سرا راه دهیدم 

 امیر امیریان

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: اشرفالساداتکمانی
                                            toloudaily@gmail.com 

زخم دل و جانمان عمل می کردیم

بر عکس نهانمان عمل می کردیم

با بینی بیچاره چه کاری داریم

ایکاش زبانمان عمل می کردیم

----

هر چند به دنبال حقایق بودیم

در چشم سگان ایل سارق بودیم

ای گور کنان بی مروت مارا

در گل نسپارید که عاشق بودیم

----

افسار به دل زدن هنر می خواهد

ایمان قوی مرد قدر می خواهد

پوشیدن چشم و دل بریدن ز جهان

اندازه یک کوه جگر می خواهد

۲۷ شهریور روز شعر و ادب پارسی مبارک باد

شعر آهنگین که باشد مست و رقصان واژه ها
از قلم ها می چکد عشق و هراسان واژه ها

ضرِب انگشتان و مضراب است و سوز و ساز که
نقش می بندند برتار و خرامان واژه ها

با نُت پایین و باال و نوای چنگ و رود
می رسانند آرزوها را به سامان واژه ها

این طرب گون از کالم و آن چکاوک خوش زبان
مرغکانی نغمه پرداز و خوش الحان واژه ها

چون قفس ها دور گردد،  شوق آزادی َرسد
عاشقان از عشق می گویند و نگهبان واژه ها

جویبار از کوه  جاری گردد و هر دشت سبز
چون مسیح این مقطع و انواِر پنهان واژه ها

اسحاق فرجی  اشرف السادات کمانی

غزلم ابری و احوال غزل بارانیست 
بغلم کن که هواسرد و دلم طوفانیست

ضربانم همه آهنگ تب دلتنگی 
نفسم آه،لبم رنج،فقط زندانیست

پشت تنهایی سهراب که دریا پیداست 
صورت دختر خورشید چرا پنهانیست

کاشتم مهر ولی درد درو باید کرد 
بذر بی حوصلگی خاطره ی دهقانیست 

شب پر حادثه را غرق گسل خواهم کرد 
شاید این بیت غزل مستحق ویرانیست

مرد لرزیدغزل،دربغلت می خوابم 
چشم واکن که ردیف غزلم پایانیست  بهبود غالمیان


