سخن بزرگان

تاریخ

30

شماره

برای دیگران چه میکنی؟

1400

3277

مارتین لوتر کینگ

پنجشنبه

عطر و رایحه دلانگیز شکوفههای بهارنارنج چنان مست و گیجام کرده
بود که زیر درختان سست و مدهوش شده و قدرت به پا خواستن نداشتم
انبوهی درختان بهار نارنج اطرافم ،ضمن این که به نشاط و شادیام
میآورد که به سالمتی سفرمون رو به پایان رسوندیم و اکنون من به
همراه خانواده و همراهانم در شهر عاشقان شعر و ادب شیرازم .حس و
حالش منو به خیالهای دور و دراز باغات قدیم اطراف شهر تبریز فرو
میبرد.
باغهایی پر از درختان سپیدار و درختان تبریزی! درختان میوه ،که دیگر
اثری از آنها نبود و به جایشان ساختمانها و برجها جا خوش کرده
بودند و همین برجسازیها تبریز قدیمی را به شهری مدرن تبدیل کرده
بود .شیراز شهر عشق و شور بود و تبریز شهر اولینها و من مسافری
نوروزی ،که تازه به این شهر عشق رسیده است.
به اتفاق همراهانم به هر کجای شیراز که قدم میگذاشتم شیطان خبیث
اندیشهام بیاختیار به مقایسه دو شهر میپرداخت.
از نظر فرهنگ و بناهای تاریخی و هنر موسیقی و غیره ...و برتریهای
هر استان به فخر و غرورم میانداخت که همه جای ایران سرای من
است .صدای اعتراض همراهانم از میان وز و وز زنبورهای فراوانی که

5

مهمترین و همیشگیترین پرسش زندگی این است:

دی

روزنامه

صفحه

اعظم فرخزاد (آخوندزاده)

سفر تلخ و شیرین به شیراز

گرد شکوفههای درختان بهارنارنج میگشتند از البهالی برگهای انبوه
درختان پرعطر گذر
میکرد و گوشهامو آزار میداد چنان مست و کرخ بودم که قدرت به
پا خواستن نداشتم خواهرم سکوتم رو که میدید و خبر از حال و هوای
رمانتیکانهام نداشت مثل ملکه عذاب در میان مانتوی شیک و بلندش از
محوطه آسفالتی مجتمع عبور کرد و باالی سرم ایستاد ما در این مجتمع
که محوطه قشنگ و پردرختی داشت منزلی را که تقریبًا نزدیک به
حافظیه بود برای اقامت دهروزهمان اجاره کرده بودیم خواهرم با نوک
پا آهسته به رانم کوبید و با کنایه گفت :بلند شو واسه خواب اومدی؟
میخواهیم بریم عفیفآباد .اونجا که پاساژهای خیلی شیکی داره و
میگن لباسای محشری داره.
ای بابا خواهرجان ،شماها از بازارای تبریز خسته نشدین اینجا هم بایدپاساژگردی کنیم؟
-آره بابا میگن لباسای خیلی شیکی داره بریم ببینیم چه خبره؟

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

سال
بیستوهفتم

قسمت اول

پسرش حسام با تمسخر گفت :منظورت از اونا میگن کیه؟
گفتم :مریمجان ،شما که قبل عید بازار و پاساژای تبریز رو زیر پا
گذاشتین و خریداتونو کردین االن بهتره بریم جاهای دیدنی ،آثار
باستانی و بناهای قدیمیشو ببینیم.
خواهرم غرید :او ًال قرار شد موقع برگشتنی سر راه به تخت جمشید هم
سری بزنیم در ثانی آخه تو اون بناهای قدیمی و کهنه چی ریختن؟ حاال
پادشاههای قدیم لطف کرده و اون زمون بناهایی ساخته بودن که واسه
این روزگاران یادگاری بذارن مردم چرا یقهشونو ول نمیکنن؟ درحال
حاضر که میشه از جاهای مدرن شیراز دیدن کرد آخه دیدن چهار تا
دیوار کهنه کاهگلی فرو ریخته و آجر ریخته چه لطفی داره؟
دیدم کلکل کردن باهاش فایده نداره و باید کوتاه اومده و باهاش هم
پا بشم اون عشق خرید و گشت و گذار در بازارهارو داشت و منم عشق
دیدن بناهای تاریخی و جاهای فرهنگی و قدیمی رو داشتم البته بدم
نمیاومد سری به بازار وکیل بزنم و از خرت و پرتهاش و سوغات

اصل شیراز دیدن کنم ولی این که در پاساژها پرسه بزنم چیزی بود که
در تصورم نمیگنجید پس باید برای خودم فکری میکردم و برای این
ده روزی که به شهر عشق و شور ،شهر عاشقان شعرای نامی اومده بودم
نقشهای میکشیدم واسه این که اعتراضهای بعدی خواهرم رو نشنوم.
چشم از درختان پربار شکوفه گرفتم و با بیمیلی از جام بلند شدم درختانی
که هنوز کمی از نارنجهای نارنجی سال قبل را روی شاخههای خود حفظ
کرده بودند و در اولین روزهای بهاری مجددًا شکوفه زده و همه جا را
پر از رایحه دلانگیز عطر نارنج کرده بودند.
با خونواده خودم و خواهرم به شور و مشورت افتادیم که برای گشت و
گذار اول از کجا شروع کنیم؟ هرچی فکر کردم دیدم نمیتونم خودمو
باهاشون هماهنگ کنم وقتی همه در هیاهوی سوار شدن به
ماشینهایمان بودیم به پسر خواهرم امیر که در تبریز دانشجو بود گفتم:
امیر ازت یه کاری بخوام قبول میکنی؟
گفت :چه کاری؟
گفتم :میخوام این ده روز رو ک ً
ال در اختیار من باشی و حوصله کنی و
دو نفری اون جایی که من میخوام و البته خودتم بیعالقه نیستی رو بگ
ادامه دارد
ردیم؟

آگهی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060311241005016مورخ  1400/09/28موضوع پرونده کالسه شماره  1400114411241000180هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه  5تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای رضا فرهادی علیا به شناسنامه شماره  2452کدملی  2294227158صادره شیراز فرزند سیابخش در ششدانگ یک باب خانه به مساحت
 143/35مترمربع به پالک  2117فرعی از  2144اصلی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  2144اصلی واقع در بخش  4حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه
 5خریداری از مالک رسمی آقای غالمعلی بزرگ (برزگر) 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 ازتاریخ 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 انتشارنوبت دوم1400/10/30 :
تاریخ انتشارنوبت اول1400/10/15 :
3640م الف
37363/195740
محسن مرتضوی نیا -رئیس ثبت اسناد و امالک
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060311241005135مورخ  1400/10/02موضوع پرونده کالسه شماره  1400114411241000255هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه  5تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای یوسف ارندان به شناسنامه شماره  645کدملی  1818137887صادره آبادان فرزند علی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 110/65
مترمربع به پالک  2119فرعی از  2144اصلی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  2144اصلی واقع در بخش  4حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه 5
خریداری از مالک رسمی آقای شعبانعلی مملی 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 ازتاریخ 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 انتشارنوبت دوم1400/10/30 :
تاریخ انتشارنوبت اول1400/10/15 :
 3642م الف
36367/195738
محسن مرتضوی نیا -رئیس ثبت اسناد و امالک
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060311241004094مورخ  1400/08/10موضوع پرونده کالسه شماره  1399114411241000190هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه  5تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی خانم فرنگیس دفاعی فر به شناسنامه شماره  369کدملی  2292683644صادره شیراز فرزد بهزاد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 314/95
مترمربع به پالک  2109فرعی از  2144اصلی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  2144اصلی واقع در بخش  4حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه 5
خریداری از مالک رسمی آقای محمد رحیم خرمندار 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 ازتاریخ 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 انتشارنوبت دوم1400/10/30 :
تاریخ انتشارنوبت اول1400/10/15 :
 3644م الف
37382/195736
محسن مرتضوی نیا -رئیس ثبت اسناد و امالک

(آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شیراز در نظر دارد مناقصه عمومي دو
مرحله اي واگذاري انجام فعاليت هاي تاسيسات بيمارستان شهداي سالمت بنياد بركت ني ريز را از طریق
سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پیشنهاد
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه ستاد به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه ستاد ترتیب اثر داده نمی شود .شرکت کنندگان در مناقصه می بایست
اسناد مناقصه را از تاریخ  1400/10/30لغایت  1400/11/02از طریق سامانه ستاد دریافت و با توجه به
مندرجات اسناد مناقصه ،مدارک الزم را تهیه و به صورت فایل های  pdfدر سامانه فوق درج نمایند.
ردیف

واحد

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه به ریال

1

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي واگذاري انجام فعاليت هاي
تاسيسات بيمارستان شهداي سالمت بنياد بركت ني ريز

 332.000.000ریال

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء شماره  140060311241005073مورخ  1400/10/01موضوع پرونده کالسه شماره  1400114411036000168و
 140060311241005074مورخ  1400/10/01موضوع پرونده کالسه شماره  1400114411241000276هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه  5تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان خانم
حاجیه خانم جوینده به شناسنامه شماره  7کدملی  2299263942صادره شیراز فرزند محمود و خانم مریم کالنتری به شناسنامه شماره  434کدملی
 5489628774صادره خرامه فرزند فریدون هریک نسبت به سه دانگ مشاع کال از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  255/25مترمربع به پالک
 26485فرعی از  1651اصلی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  801فرعی از  1651اصلی واقع در بخش  4حوزه ثبت ملک شیراز – ناحیه 5
خریداری از مالک رسمی خانم فرنگیس اقبالی 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 ازتاریخ 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.
 3646م الف
37388/195741
تاریخ انتشارنوبت دوم1400/10/30 :
تاریخ انتشارنوبت اول1400/10/15 :
محسن مرتضوی نیا -رئیس ثبت اسناد و امالک
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060311241005035مورخ  1400/09/29موضوع پرونده کالسه شماره  1400114411241000312هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه  5تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی خانم سهیال احمدی زاده به شناسنامه شماره  705کدملی  3520915960صادره برازجان فرزند صفر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت
 103/50مترمربع به پالک  2116فرعی از  2144اصلی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  2144اصلی واقع در بخش  4حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه
 5خریداری از مالک رسمی آقای لطف اله بزرگ احدی از وراث مرحوم غالمعلی بزرگ ( برزگر) 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 ازتاریخ 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.
 3641م الف
37364/195739
تاریخ انتشارنوبت دوم1400/10/30 :
تاریخ انتشارنوبت اول1400/10/15 :
محسن مرتضوی نیا -رئیس ثبت اسناد و امالک
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء شماره  140060311241004709مورخ  1400/09/15موضوع پرونده کالسه شماره  1400114411241000365و
 140060311241004712مورخ  1400/09/15موضوع پرونده کالسه شماره  1400114411241000366هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه  5تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان خانم
روح انگیز دهقان به شناسنامه شماره  4کدملی  5469896201صادره بیضاء فرزند صحن علی و آقای حمید دهقان به شناسنامه شماره  1298کدملی
 5469550346صادره بیضاء فرزند صحن علی هر یک نسبت به سه دانگ مشامع از کال از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  458/25مترمربع به
پالک  13125فرعی از 1654اصلی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  609فرعی از  1654اصلی واقع در بخش  4حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه 5
در حصه مشاعی متقاضیان 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 ازتاریخ 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 انتشارنوبت دوم1400/10/30 :
تاریخ انتشارنوبت اول1400/10/15 :
 3643م الف
37368/195737
محسن مرتضوی نیا -رئیس ثبت اسناد و امالک
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060311241004732مورخ  1400/09/15موضوع پرونده کالسه شماره  1400114411241000209هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه  5تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای محمد علی ناصری به شناسنامه شماره  916کدملی  2371511811صادره کازرون فرزند راه علی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
 473/12مترمربع به پالک  8564فرعی از  2143اصلی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  1فرعی از  2143اصلی واقع در بخش  4حوزه ثبت ملک
شیراز -ناحیه  5در حصه مشاعی متقاضی 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 ازتاریخ 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 انتشارنوبت دوم1400/10/30 :
تاریخ انتشارنوبت اول1400/10/15 :
 3645م الف
37385/195735
محسن مرتضوی نیا -رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی مفقودی

شروع توزيع اسناد

پايان مهلت توزيع اسناد

پايان مهلت ارائه پيشنهادات

بازگشايي پاكتها

مدرک تحصیلی گواهی موقت اینجانب صفیه معرفاوی فرزند سعدون به شماره شناسنامه  3490179609صادره از بوشهر در مقطع کارشناسی رشته
نرم افزار صادره از واحد دانشگاهی شیراز مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد .از یابنده تقاضا می شود گواهی موقت را به دانشگاه غیرانتفاعی زند به
37392/195746
نشانی همت جنوبی ارسال نمایید.

1400/10/30

1400/11/02

1400/11/12

1400/11/13

آگهی مفقودی

محل بازگشايي پاكتها :مديريت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
از كليه متقاضیان واجد شرايط دعوت بعمل ميآيد در زمانهاي ذکر شده نسبت به دریافت و اعاده اسناد
مناقصه اقدام نمايند.
37500
1262956
مديريت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشكي شيراز

پالک خودرو تیبا 2مدل 1397رنگ سفید -روغنی به شماره پالک  18ن  545ایران  93و شماره موتور  M158560156و شماره شاسی
 NAS821100J1147703به نام رحیم توانا شولی به شماره ملی  2295599997مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
37504/195844

آگهی مفقودی

سند کمپانی خودرو پژو  405مدل  1391رنگ نقره ای – متالیک به شماره پالک  575 83ن  15و شماره موتور  12491051193وشماره شاسی
 NAAM11CA0CR493279بنام ابوالقاسم علیزاده به شماره ملی  2372675265مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
37503/195845

