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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

به  ابوالفضل  فرزند  منش  قدسی  احمد  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
شماره شناسنامه 1796صادره از جهرم در مقطع کارشناسی رشته مهندسی 
 0667811 سریال  شماره  به  شیراز  دانشگاهی  واحد  از  صادره  معماری 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز به نشانی شیراز، کیلومتر 5 
شهر صدرا، پردیس دانشگاه آزاد اسالمی شیراز ارسال نماید.                  

31569/191274

آگهی ابالغ رای
نوشین  و  استخری  شیرین  و  استخری  ناهید  خانمها  به  بدینوسیله 
استخری فرزندان مرحوم بانو فرح الملوک اردوبادی و خانم بنفشه 

اردوبادی فرزند مرحوم امین اردوبادی ابالغ می گردد:
تقاضای صدور سند مالکیت خانم شوکت آی در هیات قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مورد 
رسیدگی و منجر به صدور رای شماره 139660311036005049 
مالکانه و  برابر رای مذکور تصرفات  -1396/12/27 گردید که 
شماره  به  حسن  غالم  فرزند  آی  شوکت  خانم  متقاضی  بالمعارض 
به مساحت  شناسنامه 5 صادره شیراز در ششدانگ یکباب کارگاه 
498/69 مترمربع پالک 11 فرعی از 1022 اصلی مفروز و مجزا 
شده از پالک 1022 اصلی واقع در بخش سه شیراز خریداری از 
مالک رسمی آقای محمد جواد اردوبادی محرز گردید لذا نظر به 
مفاد  گردید  مقرر  تکلیف  تعیین  قانون  هیات  تصمیم  برابر  اینکه 
میدانید  مستحق حقی  را  چنانچه خود  ابالغ گردد که  شما  به  رای 
شماره  واصله  نامه  در  چون  نمایید  اقدام  قضایی  مرجع  طریق  از 
13356-1396 مورخ 1396/08/29 شما فاقد آدرس می باشد از 
طریق میباشد از طریق نشر در روزنامه اقدام گردید. 7742/م الف               

31594/191278
شاپور زارع شيبانی- رييس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 شيراز

آگهی حصر وراثت
شرح  به   2372418009 ملی  شماره  دارای  رنجبر  حمزه  آقای 
درخواست  دادگاه  این  از   4 ش   98132 کالسه  به  دادخواست 
شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی 
پریوش داوید به شماره ملی 2390210287 در تاریخ 1396/9/9 
در اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
ملی  اله ش  فتح  فرزند  رنجبر  حمزه   -1 به:  است  منحصر  مرحوم 
2372418009 – 1362 صادره از حوزه کازرون پسر متوفیه 2- 
محمد رنجبر فرزند فتح اله ش ملی 2372624199 – 1367 صادره 
اله ش  فتح  فرزند  رنجبر  سجاد   -3 متوفیه  پسر  کازرون  حوزه  از 
ملی 2372436295 – 1363 صادره از حوزه کازرون پسر متوفیه 
4- ابراهیم رنجبر فرزند فتح اله ش ملی 2360191284 – 1370 
صادره از حوزه کازرون پسر متوفیه 5- شهربانو رنجبر فرزند فتح 
اله ش ملی 2372623265 – 1365 صادره از حوزه کازرون دختر 

متوفیه
یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی به مدت یک ماه به این شورا 

مراجعه و تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
431/م الف        8/630

زمانی بخش – رييس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

آگهی حصر وراثت
استناد  به   2370829903 ملی  شماره  به  میرزایی  علی  آقای 
شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به 
که  داشته  اشعار  چنین  و  نموده  دادگاه  این  تقدیم  سیار   1 شماره 
شادروان ناهید جعفری مطلق فرزند رحیم به شماره 2360016849 
– 1368 در تاریخ 1398/6/19 در اقامتگاه دایمی خود درگذشته 
مطلق  جعفری  رحیم   -1 از:  عبارتند  وی  الفوت  حین  ورثه  و 
فرزند سلطانعلی ش ملی 2549313275- 1352 صادره از حوزه 
نارنج هوشمندی راد فرزند شهباز ش ملی  سپیدان پدر متوفی 2- 
2391508875 – 1353 صادره از حوزه ممسنی مادر متوفی 3- 
علی میرزایی فرزند جواد ش ملی 2370529903 – 1352 صادره 
از حوزه کازرون همسر متوفی 4- محمدرضا میرزایی فرزند علی 
پسر  کازرون  حوزه  از  صادره   1390  –  2361049562 ملی  ش 
متوفی 5- فاطمه زهرا میرزایی فرزند علی ش ملی 2361141681 

– 1392 صادره از حوزه کازرون دختر متوفی
یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی به مدت یک ماه به این شورا 

مراجعه و تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
8/631 432/م الف    

قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف قائميه

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
 1398/04/01  –  139860311036000772 شماره  رأی  برابر 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شیراز  ناحیه 4 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عطاءاله 
در  شیراز  از  صادره   368 شناسنامه  شماره  به  احمد  فرزند  زارعی 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 99/12 مترمربع پالک 4905 
فرعی از 1102 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 159 فرعی 
از 1102 اصلی واقع در بخش 3 شیراز خریداری از مالک رسمی 
آقای شیخعلی زارعی 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.   
   7741/م الف

تاریخ انتشار نوبت اول:  1398/06/30   
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/14

31564/191268
شاپور زارع شيبانی

 رييس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 شيراز

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
 1398/05/12  –  139860311036001367 شماره  رأی  برابر 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
ملک شیراز  ناحیه 4 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ژیال 
زارعی فرزند عزیز به شماره شناسنامه 25164 صادره از مرودشت 
در ششدانگ یک باب ساختمان در حال ساخت به مساحت 174/52 
مترمربع پالک 4906 فرعی از 1102 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 157 فرعی از 1102 اصلی واقع در بخش 3 شیراز خریداری 
از مالک رسمی شرکت تعاونی مسکن نظامیان فارس 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 
انتشار  تاریخ  از  باشند می توانند  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  از اخذ رسید، ظرف مدت یک  پس 
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.      7739/م الف   
31559/191264

تاریخ انتشار نوبت اول:  1398/06/30   
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/14

شاپور زارع شيبانی
 رييس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 شيراز

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
 1398/05/12  –  139860311036001351 شماره  رأی  برابر 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
سیده  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   4 ناحیه  شیراز  
صدیقه امیری عابد فرزند سید وارث به شماره شناسنامه 3 صادره از 
کهکیلویه در اعیانی سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 97/25 مترمربع احداثی در یک قطعه زمین وقفی پالک 
585 فرعی از 926 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 926 اصلی 
واقع در بخش 3 شیراز که برابر با اجاره نامه اوقافی با حق احداث 
به  لذا  است.  گردیده  محرز  شده  برگزار  متقاضی  اجاره  به  اعیان 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
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 
انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت 

صادر خواهد شد.  
31555/191259    7740/م الف   

تاریخ انتشار نوبت اول:  1398/06/30   
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/14

شاپور زارع شيبانی
 رييس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 شيراز

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
 1398/05/12  –  139860311036001355 شماره  رأی  برابر 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
سیده  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   4 ناحیه  شیراز  
صدیقه امیری عابد فرزند سید وارث به شماره شناسنامه 3 صادره از 
کهکیلویه در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 78/05 مترمربع 
پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   926 از  فرعی   586 پالک 
نامه اوقافی  با اجاره  برابر  926 اصلی واقع در بخش 3 شیراز که 
با حق احداث اعیان به اجاره متقاضی برگزار شده، 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 
انتشار  از تاریخ  باشند می توانند  مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  از اخذ رسید، ظرف مدت یک  پس 
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. 
31554/191258     7738/م الف   

تاریخ انتشار نوبت اول:  1398/06/30   
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/14

شاپور زارع شيبانی- رييس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 شيراز

حافظ پژوه  و  شاعر  خائفی،  پرویز 
شامگاه  سالگی   ۸۳ سن  در  پیشکسوت 
از  پس  شهریورماه(   ۲۵( دوشنبه 
در  بیمارستانی  در  بیماری  دوره  یک 

زادگاهش، شیراز از دنیا رفت.
سال  آذرماه   ۱۶ متولد  خائفی  پرویز 
ابتدایی  تحصیالت  بود.  شیراز  در   ۱۳۱۵
پایان  به  خود  زادگاه  در  را  متوسطه  و 
وارد  تحصیل  ادامه  برای  و  رساند 
در  او  شد.  شیراز  ادبیات  دانشکده 
لیسانس  فارسی  ادبیات  و  زبان  رشته 
در  تدریس  به  سپس  و  گرفت 
بعد  شد.  مشغول  شیراز  دبیرستان های 
فوق  دوره  و  شد  تهران  عازم  چندی  از 
لیسانس را در علوم اجتماعی گذراند و 
انتشارات  و  تبلیغات  مسئول  سمت  به 
شد.  منصوب  بی سوادی  با  پیکار  کمیته 
و  وزارت فرهنگ  از آن پس در  خائفی 
هنر مشغول به کار شد و مدتی ریاست 
کتابخانه ملی فارس را برعهده داشت. 
او همچنین در کنار تدریس در دانشگاه ، 
حافظ شناسی  مرکز  سرپرست  مدتی 

در آرامگاه حافظ نیز بود.
با  خائفی  پرویز  شعر  مجموعه  اولین 
منتشر   ۱۳۴۲ سال  در  »حصار«  عنوان 
شد. »باز آسمان آبی است«، »از لحظه 
تا یقین«، »این خاک تابناک«، »کی شعر 
کتاب«،  یک  در  کتاب  »پنج  انگیزد«،  تر 
»پیرار و پار«، »یاد و باد«، »آخرین آغاز« 
و »کنار لحظه های عمر« دیگر کتاب های 

منتشرشده این شاعرند.
زمینه  در  پژوهش هایی  همچنین  خائفی 
حافظ  به خصوص  و  کالسیک  شعر 
کتاب هایش  جمله  از  و  کرده  منتشر 
اوج«، »مقاالت  درباره حافظ »حافظ در 
حافظ«  غزل  به  »نگاهی  و  مقابله ها«  و 

است.
مراسم  شیراز  غزل  بانوی  انجمن 
در   ۹۸ شهریور   ۳۰ تاریخ  بزرگداشتی 
تاالر حافظ، سالن غزل ساعت ۱۷ الی ۲۰ 

خواهد داشت.

شکسته بال غریبم، شکسته در خویشم 
جوار آدمیانم،نشسته در خویشم

کجا برم تن تنهایی ام؟ گران باری است
چه فایدت؟ پر پرواز بسته در خویشم
دیار عالم اگر نهی دشت پرواز است 

من آن پرنده ی خاموش خسته در خویشم
عقاب قله ی تنهایی ام، به شاخه ی اوج

ز خاک و خاکی و خواری، گسسته در خویشم
چه تلخ می گذرد روزگار مرد ! چه تلخ 

به روزگار، گرفتار دسته در در خویشم
 به راستی نتوان زیست بر مدار دروغ

 اگر چه راست نمایم، شکسته در خویشم

 )در رثای زنده ياد پرويز خائفی(

پرویز به پرواز درآمد با شعر
خاموش ولی به شوِق او  برپا شعر

چون خائفی از  رفتِن تن خوف نداشت
پرواز نمود و ماند از او دنیا شعر

در بستر درد درس آزادی داد
آزاد نمود دست از دنیاشاد

او رفت ولی ماند هزاران خوبی
پرویز بُد و خائفی و یک فریاد

ترسـوی زيبا... 

یک ِده درونـم هسـت، گاهی می هراسـم!
این جا مـن از هر اشــتباهی می هراسـم
زندان پر است از یوسـف اینجا بی تعارف

از بی گنـــاه و بی گنـاهــی می هراسم
انســانم و همــواره در چشــم خـــداوند 

شــاهم ولـی از پادشـــاهی می هراسم
عشــق تو یک ترسـوی زیبا سـاخت از من
از هر چـه ترس پوچ و واهـی می هراسم

 گه فقـر یعنی صـحنه با یک چشــم دیــدن 
از داوری با یک نگـــاهی می هـــراسـم!  

آه از دمــی آمــد همیــن دم، آدمی شـد
تا آدمــــم هر دم از آهــی می هراســم 
چـون پیرمـردی گشــته ام در آخـر عمــر
از تب نـــه امــا از تبـاهــی می هراسم 

اصـاًل بگو بختــم سـیه باشـد غمی نیسـت
من پیِش عشـق از روسـیاهی می هراسم

پرويز 
خائفی

اشرف السادات 

کمانی
بارکار)منظر(محمدعبداهلل 

آرزوجمالی


