
پشت غبار
 

این بار هم دیدمت از پشت 
پرچین های همسایه، کی 
آمدی؟ گفته بودم آمدنت 
را جشن می گیرم. ببین 

می شنوی تا برایت می نویسم 
تکه تکه های قلبم به هم 

وصل می شوند. پس کجایی؟ 
چرا پیشتر نمیایی لمست 
کنم؟ قرنیه های چشمانم 

غبار گرفته، مثل زخمهای 
کهنه چندین ساله، بیا دیگر 

شاید وقتش شده باشد، کسی 
را نمی خواهم جز تو....

 

سرور بی سرم حسین، چشمه ی گوهرم حسین
ای همه اخترم حسین، جز تو چه بنگرم حسین

عشق تو شد قرار من، نام تو افتخار من
مهدی ات انتظار من، اوست برابرم حسین

یاد تو شد توان من، آمده بر زبان من
ناله ی بی امان من، نامه به دلبرم حسین

سینه زنم چه چاک ها در غم سینه پاک ها
بر سرمن چه خاک ها، شوق تو بر سرم حسین

سرخی کربال ببین، این دل ُپر عزا ببین
جوشش نینوا ببین، قافله پرپرم حسین

آفت دل چه بارها، می کندم چه کارها
باز چه انتظارها، گشته چو آذرم حسین

مال و منال زندگی، ُبرده مرا به بندگی
آن لب خشک تشنگی، ُکشته مفاخرم حسین

هادی فردوسی

هاجر پورپوالد
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صفحه

پاییز حدیث کوچ برگی سرخ است

خندیدن گل زیر تگرگی سرخ است

بر الله چرا کفن بپوشم، وقتی

زیبایی زندگی به مرگی سرخ است

آگهی فروش قطعات مسکونی با شرایط نقدی در شهر شیراز
اداره کل راه و شهرسازی استان فارس

اداره کل راه و شهرسازی فارس در نظر دارد در اجرای بند 12 موارد تفویض اختیار  قطعات مسکونی ذیل را از 
طریق مزایده در شهر شیراز بفروش برساند. متقاضیان محترم می توانند جهت بازدید و اخذ فرم های شرایط شرکت 
در مزایده از تاریخ  96/6/28 لغایت 96/7/4 به حوزه مدیریت امالک و حقوقی این اداره کل و یا اداره راه و 

شهرسازی شهرستان شیراز مراجعه نمایند و نسبت به تکمیل فرم های ۳ گانه الف- ب- ج مطابق با بند 2 شرایط اقدام 
و آنرا به انضمام کپی از کارت ملی و با شناسنامه و رسید نقدی سپرده به مبلغ ۵٪ بهای پایه واریزی به حساب سیبا 

به شماره )2173633021000( نزد بانک ملی بنام سازمان ملی زمین و مسکن بنحوی که سپرده مذکور دارای مشخصات فرد شرکت کننده در 
مزایده باشد  از طریق پست سفارشی و یا تحویل حضوری آن به دبیرخانه محرمانه حراست اداره کل در مهلت مقرر )حداکثر تا ساعت 14 مورخ 

96/7/18( به آدرس - شیراز بلوار ستارخان اداره کل راه و شهرسازی استان فارس ارسال نمایند. 
شرایط مزایده:

1- به پیشنهادات فاقد سپرده کمتر از ۵٪ و یا مبهم و یا مشروط و یا تحویل در خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۲- پیشنهادات بایستی در سه فرم جداگانه مربوط به شرکت در مزایده )الف-ب- ج( تکمیل و با قرار دادن هر فرم در یک پاکت و مجموعًا ۳ 
پاکت جداگانه و قرار دادن این سه پاکت در یک پاکت و بستن درب آن بصورت الک و مهر ارائه و ارسال گردد. ضمنًا بر روی هر پاکت قید 
شود که محتویات آن شامل کدامیک از فرمها بوده و مشخصات متقاضی شرکت در آگهی مزایده، قطعه مورد مزایده، شهر و کاربری آن نیز 

ذکر گردد.
3- پیشنهادات واصله توسط کمیسیون راس ساعت 10 مورخ 96/7/23 در محل اداره کل راه و شهرسازی فارس بازگشایی می گردد. حضور 

متقاضیان شرکت در مزایده یا نمایندگان قانونی آنها در جلسه بازگشایی بالمانع است.
4- متقاضی ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ نتیجه کمیسیون مزایده مهلت دارند نسبت به واریز وجه اقدام نمایند در غیر این صورت ضمن ضبط 

سپرده وفق مقررات اقدام می گردد.
5- کلیه هزینه های نقل و انتقال و هرگونه هزینه متعلق به شهرداری یا سایر ادارات مربوطه تحت هر عنوانی به عهده برنده مزایده است.

6- فرم بهای پیشنهادی باید حاوی مبلغ مشخص که به حروف نوشته شده در پاکت الک و مهر شده )تحت عنوان پاکت ج( قرار داده شده و تسلیم 
گردد.

۷- حداکثر مدت زمانی اداره کل برای پیشنهادها و تشخیص و ابالغ برنده مزایده یک هفته می باشد مگر اینکه کمیسیون معامالت اداره کل بنابر 
تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون و در صورت حصول ایرادات موجه مدت زمان بیشتری را جهت اعالم نتیجه تقاضا نماید. 

8- اداره کل در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادها به هر نحوی از انحاء مجاز و مختار می باشد.
9- انتقال سند پس از تسویه حساب کامل و تایید امور مالی اداره کل و تهیه صورت مجلس تفکیکی و اسناد مربوطه میسر میباشد.

10- شرایط پرداخت به صورت نقدی می باشد و امکان تقسیط وجود ندارد.
11- هرگونه رفع تصرف احتمالی بر عهده برنده مزایده می باشد.

مشخصات قطعه مورد مزایده :

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان فارس

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقای حسین راستگو فرزند عبدالرسول به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی 
منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی و ترک محل حادثه از طرف این شعبه تحت تعقیب 
نگردیده  او میسور  اقامت  بودن محل  نامعلوم  به واسطه  اوراق احضاریه  ابالغ  است و 
بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یک ماه پس از درج آگهی در شعبه 
36 دادیاری دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی شیراز 
از  ماه  یک  انقضا  از  پس  انتسابی حاضر گردد  اتهام  از  دفاع  و  پاسخگویی  منظور  به 
تاریخ انتشار این آگهی به موجب مواد 217 و 218 قانون مذکور تصمیم غیابی اتخاذ 

می گردد.      
    11299 /م الف                       25371/15266

دادیار شعبه 36 دادسرای عمومی و انقالب شیراز

آگهی حصر وراثت
آقای صفدر حیدری به شماره شناسنامه 2169 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و 
فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 153 سیار شعبه سوم تقدیم این دادگاه 
شماره  به  فرزند صفدر  حیدری  کامران  شادروان  که  داشته  اشعار  چنین  و  نموده 
ملی 2360589180 – 1378 در تاریخ 1391/12/5 در اقامتگاه دایمی خود واقع 
در قائمیه درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- صفدر حیدری فرزند 
حیدر به شماره شناسنامه 1346/2169 صادره از حوزه شیراز پدر متوفی 2- ماه 
بس تیموری فرزند سپهدار به شماره شناسنامه 1354/672 صادره از حوزه ممسنی 

مادر متوفی
آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
می¬نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید  واال گواهی صادر 

خواهد شد.            825/ م الف         6/1163
قاضی شورای حل اختالف قائمیه

آگهی احضار متهم از طریق دادسرا
تحت  دادسرا   این  از طرف  فرزند شکراله   یاسر جوانمرد  اینکه  به  نظر 
تعقیب است و ابالغ اوراق احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت 
او میسور نگردیده بدین وسیله در اجرای ماده 115  قانون آیین دادرسی 
ابالغ  نامبرده  به  مراتب  امور کیفری  در  انقالب  و  دادگاه¬های عمومی 
کازرون  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  بازپرسی  دوم  شعبه  در  تا 
در صورت  و  شده  انتسابی حاضر  اتهام  از  دفاع  و  پاسخگویی  منظور  به 
معمول  قانونی  اقدام  انتشار آگهی  تاریخ  از  ماه  از یک  عدم حضور پس 
غیابی  تصمیم  اتخاذ  االشعار  فوق  قانون   218 و   217 مواد  موجب  به  و 

خواهد شد.                                                                    
124/ م الف

             6/1164
دادیار شعبه چهارم  دادسرای عمومی و انقالب کازرون

آگهی حصر وراثت
آقای امید دهقان دارای شناسنامه شماره 2455 به شرح دادخواست به کالسه 1 سیار از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سردار دهقان به شماره شناسنامه 3 در تاریخ 96/6/8 در اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مرضیه 
دهقانی فرزند سردار به شماره شناسنامه 2614 دختر متوفی 2- راضیه دهقانی فرزند سردار به شماره شناسنامه 2454 دختر متوفی 3- آسیه دهقانی فرزند سردار 
به شماره شناسنامه 2615 دختر متوفی 4- زینب دهقانی فرزند سردار به شماره شناسنامه 61 دختر متوفی 5- امید دهقانی فرزند سردار به شماره شناسنامه 2455 
پسر متوفی 6- مجید دهقانی فرزند سردار به شماره شناسنامه 12 پسر متوفی 7- نرگس دهقانی فرزند سردار به شماره شناسنامه 1952 دختر متوفی 8- حمید 
دهقانی فرزند سردار به شماره شناسنامه 594 پسر متوفی 9- کرم دهقانی فرزند سردار به شماره شناسنامه 2072 پسر متوفی 10- بی بی ماه علیپوریان فرزند 

غالمحسین به شماره شناسنامه 957 همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می¬نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید  واال گواهی صادر خواهد شد.                            823/ م الف                      6/1162
شریعت - رییس شورای حل اختالف شهر کنارتخته

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 139660311034001830 مورخه 96/6/11 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 فاطمه اسمعیلی خرامه فرزند اسداله به شماره شناسنامه 4810 صادره از 
خرامه به شماره ملی 5489348240 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 139/40 مترمربع قسمتی از پالک 2071 اصلی واقع در بخش چهار شیراز- خیابان 
شریف آباد کوچه هشت خریداری مع الواسطه از مالک رسمی علی محمد شریفی احدی از ورثه مالک رسمی حبیب شریفی شریف آباد 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.
 11297/م الف                        تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه  1396/7/2           تاریخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 1396/7/17

   25365/15253
جهانبخش اسفندیاری نیا- رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز

آگهی احضار متهم
و  جعل  اداره  آگاهی  )پلیس   61/140104/7604/96 پرونده  در 
کالهبرداری( شعبه 16 بازپرسی دادسرای شیراز آقای مهرداد بهروز 
اتهام  به  سیاهزاری  آقای محسن  به موجب شکایت  اکبر  فرزند علی 
انتقال مال غیر با توجه به معلوم نبودن محل اقامت ایشان و عدم امکان 
ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به ایشان، طبق ماده 174 قانون آیین 
نوبت در روزنامه طلوع آگهی و متهم  دادرسی کیفری مراتب یک 
ظرف مهلت یک ماه احضار می شود. پس از انقضای مهلت مذکور 

تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
11300/م الف

   25370/15265
 بازپرس شعبه شانزدهم دادسرای ناحیه دو شیراز

وزارت راه و شهرسازی
اداره کل راه و شهرسازی استان افرس

25380

حسین! گوشه ی چشمی که حرفها دارم:

دلم گرفته٬فقط شوق "کربال" دارم

تو سر پناه منی، یک نگاه کن آقا!

مگر به غیر حسینیه من کجا دارم؟!

حرم نرفتم و حال دلم وخیم شده

خدا به خیر کند من هنوز جا دارم

 دلم گرفته، ولی وقتی کربال دور است

دلم خوش است که من "مشهد الرضا" دارم

چقدر فاصله افتاد و مشهدی نشدم...

دلم شکسته، ببین که منم خدا دارم!

حسین! ماه محرم شروع عشق من است

وگرنه من همه ی سال هم عزادارم

 تمام دلخوشی ام این شده که هیئتی ام

قسم به حضرت زهرا س، فقط تو را 
دارم...

***
به زیر دین حسینم ولی خدا را شکر

منتظر داستان و اشعار شما هستیمکه صاحبی چو ابالفضل با وفا دارم...
به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفا 
ذیل  الکترونیکی  آدرس  یا  روزنامه  دفتر 

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

کارشناس )این شماره( سرویس ادبی - هنری: طیبه خسروی


