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به قطره های اشکی که در چشمانش دو دو می زد خیره شدم. گویا دلش 
نمی خواست کسی غم چشمانش را ببیند. ولی من کاماًل احساسش کردم. 
انسان شریف  تو  جلو رفتم، دستانش را فشردم و گفتم: دوست عزیزم! 
اشک هایت  نگذاری  که  هستی  قوی  آن قدر  می دانم  و  هستی  بزرگی  و 
فروبریزد. ولی امروز بگذار آسمانت ببارد و آنچه در تو سنگینی می کند 
بخروشد...  دلت  دریای  بگذار  نگفته ها.  از  شوی  خالی  و  فروبریزد  را 

دستانش را دور گردنم حلقه کرد و بارید.
 شانه هایم خیس شد. آرام گفت: تنهایی روزهایم را با خود برده است.

اعظم چراغی

اندام  بر  تازه  شاخه ای  می گذرد،  که  هرسال 
باال  و  می گیرد  بار  و  برگ  می روید.  درخت 

می رود.
هرسال که می گذرد، ریشه ای تازه راه زمین را 
پیش می گیرد و درخت تعلق خاطر بیشتری پیدا 

می کند.
هرسال که می گذرد، درخت تنومندتر از سال 

پیش با غرور شاخه هایش را در قلب آسمان می رقصاند و هجوم تبر را 
فراموش می کند.

و این حکایت آدم هاست.
آدم هایی فراموش کار که غرق در زندگی، مرگ را به خاطر نمی آورند. 
آسیب  یکدیگر  به  کمتر  و  بودیم  مهربان تر  نبود،  این گونه  اگر  شاید 

می زدیم.
ندا سعیدی

پرنده مهاجر
آخرین روزهای بهار است. قدری ناخوش احوالم، 
روی تختم دراز کشیده ام. گوشه پرده را کنار 
این روزها عجیب  باغچه می نگرم.  به  می زنم و 
پرندگان  کوچ  فصل  می کنم.  را  دل تنگی اش 
مهاجر نیست؛ اما در سینه من کوچ پرنده ای به 
شخم  را  سینه ام  سنگین  غمی  و  انجامیده  طول 

هوا  ببینم.  را  باغچه  بهتر  تا  جابه جا می شوم  تختم  قدری روی  می زند. 
دارد روشن می شود و از البه الی شاخه های سبز درخت لیمو آوازی به 

گوش می رسد. 
دقتم را بیشتر می کنم، یاکریم کوچکی میان شاخه ها النه کرده. درست 
نمی دانم او زودتر به این خانه آمده یا ما که به هفته نمی کشد اسباب و 

اثاثیه را چیده ایم؟ 
درهرصورت بودن این پرنده کوچک را به فال نیک می گیرم و دلم را 

کمی آرام می کنم. شاید سفرکرده من نیز به زودی بازگردد.

شورانگیز فیروزی

تقدیم به بهترین معلم دنیا خانم کریمی
چند روزی است که عجیب دل تنگ معلم عزیزم شده ام. تصمیم گرفتم که 
برایش نامه بنویسم و به قاصدک بسپارم تا برایش ببرد. یادم می آید روز 
اولی که به مدرسه آمدم، داشتم به شما نگاه می کردم. نگاه شما مهربان 
قلم به دستم  و  به من هدیه کردی  را  مهربانی ها  تمام  مادر  مثل یک  بود. 
زیادی  زحمت های  عزیزم!  معلم  بگیرم.  یاد  نوشتن  و  خواندن  تا  دادی 
کشیدی تا من و بچه های کالس باسواد شدیم. از شما بسیار سپاسگزارم و 

همیشه به یادتان هستم و برایتان آرزوهای خوب دارم که همیشه زنده باشی و سالمت. 
دوستت دارم.

نازنین زینب رجبی

علی هرروز که به مدرسه می رود فقط چهار زنگ درس دارد. نمی دانم 
سنگین  این قدر  مرا  و  می ریزد  من  در  را  دفترهایش  و  کتاب  تمام  چرا 
گاهی  شود.  پاره  که  است  نزدیک  بندهایم  وقت ها  بعضی  می کند؟ 
بی دقتی می کند و در بطری آبش را محکم نمی بندد و من خیس می شوم. 
گاهی هم لقمه صبحانه اش را فراموش می کند بخورد و همین طور می ماند 
و کپک می زند و بوی بدش حال مرا به هم می زند. من از کار علی خیلی 
ناراحتم و با خودم می گویم: که  ای کاش متوجه شود که با من چگونه 

رفتار کند و بیشتر قدر مرا بداند.

بنیامین بالدی نژاد

بچه خوب و عاقل
ای مهربون چو ساحل   

یادت باشه همیشه
زرنگ برنده میشه   

تو بچه خوش زبون
همیشه باش مهربون   

از اون قدیم ندیما
گفتن همه تو دنیا   

بچه ای که تمیزه
پیش همه عزیزه   

مینا جونم میدونه
انگار که اون میتونه   

دختر خوبی باشه
از بدی ها جدا شه   

صد آفرین به مینا
دختر خوب و دانا   

مریم محجوب

آهای زری! حواست کجاس؟ گوسفندات رفتن تو زمین مش رمضون. 
بلند شو دختر! حاال چه وقته چیدن گالی پونس؟ 
ها، راست میگی؟! خب، هیشون کن که برگردن. 

زری! تو واقعًا آدم سرخوشی هستی. 
نه اشتباه نکن پسر! 

من فقط قدری کندتر از دقیقه های عجول پیش میرم.

منتظر داستان و اشعار شما هستیم
لطفًا مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.
آزاد  ارسالی،  مطالب  ویرایش  در  روزنامه  ضمنًا 
است و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.    

   

کارشناس )این شماره( سرویس ادبی - هنری: محمد رضا عسکری

toloudaily@gmail.com

آگهی مزایده عمومی)مرحله دوم(   نوبت دوم
مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان  بوشهر در نظر دارد، کلیه حقوق خود با جمیع توابع و لواح شرعیه و عرفیه آن، بر روی امالک ذیل را بر مبنای قیمت پایه مزایده، با وضعیت موجود و به صورت نقدو اقساط)بعضی از امالک فقط بصورت 
نقد( از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد مزایده )برگه های شرایط شرکت در مزایده( و تسلیم پیشنهادات خود از ساعت 8صبح روز چهار شنبه مورخ97/3/30لغایت ساعت 
13.30 روزدوشنبه مورخ97/4/4با مراجعه به امورساختمان مدیریت واقع در بوشهر خیابان مطهری و با ارائه کارت شناسائی معتبر  نسبت به دریافت  اوراق شرکت در مزایده اقدام وپیشنهاد قیمت خود را بانضمام اوراق تکمیل شده اسناد مزایده 
حداکثر تا ساعت13.30 یکشنبه مورخ/97/4 به امور حراست واقع در  آدرس فوق تحویل نمایند.)تاریخ انتشار آگهی در روزهای چهارشنبه مورخ97/3/30و روزپنج شنبه 97/3/31در همین روزنامه انجام می پذیرد( بازگشایی پاکت های قیمت 
های پیشنهادی در ساعت 10صبح روزسه شنبه مورخ97/4/19در مدیریت استان واقع در بوشهر خیابان شهید مطهری برگزارمی شود)حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشائی و قرائت پیشنهادات با ارائه کارت شناسائی معتبر برای افراد حقیقی 

و معرفی نامه به همراه کارت شناسایی جهت اشخاص حقوقی بالمانع می باشد(
1- سپرده) ودیعه( شرکت در مزایده معادل 5% قیمت پایه مزایده است که بصورت وجه نقد به حساب بستانکار مرکز کد 4928امور مالی مدیریت بوشهر )با شرح کامل و نام شرکت کننده در مزایده( واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه گردد.

2- ارائه کارت شناسائی معتبر برای اشخاص حقیقی و معرفی نامه بهمراه کارت شناسایی معتبر جهت نمایندگان اشخاص حقوقی الزامی است.  3- کلیه هزینه ها از جمله هزینه های اداری نقل و انتقال)حق التحریر(و هزینه اخذ سند مالکیت ،هزینه های مالیاتی،مالیات حق 
واگذاری،هزینه کارشناسی و هزینه انتشار آگهی مزایده بر عهده برنده مزایده خواهد بود و خریدار حق مراجعه به بانک در قبال پرداختی های مورد اشاره را نخواهد داشت.

4- به پیشنهادات فاقد سپرده- بدون امضا- مشروط- مبهم و..... ترتیب اثر داده نخواهد شد.            5- بانک در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است.        6- سایر شرایط در اسناد شرکت در مزایده قید گردیده است که در هنگام اخذ پاکات پیشنهادی بصورت امضاء شده 
از طرف متقاضی تحویل گردد.               7- در صورت وجود سئواالت احتمالی در زمینه آگهی منتشره و یا نحوه و چگونگی ثبت نام با شماره تلفن های 2-07733550891داخلی 120یا 124با دایره حقوقی مدیریت تماس حاصل نمایند.

نوع فروشتوضیحاتمبلغ ارزیابیاعیانعرصهکاربریپالکآدرسشعبهردیف

نقد و اقساطفقط اعیانی تحت مالکیت بانک  تخلیه و آماده تحویل)فروش با وضع موجود(1215726.750.000-مرغداری1493/37تنگستان روستای چاهپیراهرم1

مالکیت 19/99سهم از 23سهم سند در شرف صدور وملک در تصرف مالک سابق بوده و تخلیه آن برعهده خریدار می باشد )فروش 1351/73220573.925.800مسکونی4180/25روستای آبطویلبرازجان2
با وضع موجود(

نقد

 کیلومتر 5 جاده برازجان-برازجان3
بوشهر

باشد 678/78115330.000.000مسکونی3028/4 برعهده خریدار می  تخلیه آن  بوده و  مالک سابق  از 6دانگ سند در شرف صدور وملک در تصرف  بانک 4.5دانگ  مالکیت 
)فروش با وضع موجود(

نقد

نقدو اقساطمالکیت بانک 5دانگ  از 6دانگ وملک در تصرف مالک سابق بوده و تخلیه آن برعهده خریدار می باشد )فروش با وضع موجود(504014954.140.000.000صنعتی1713/34شهرک  صنعتی برازجانبرازجان4

مالکیت 4.5دانگ از 6 دانگ سند در شرف صدور وملک در تصرف مالک سابق بوده و تخلیه آن برعهده خریدار    می باشد )فروش 1239538188.296.250مرغداری3028/2روستای بارگاهیبرازجان5
با وضع موجود(

نقد

نقد4.5دانگ از 6 دانگ ،سند در شرف صدور وملک در تصرف مالک سابق بوده و تخلیه آن برعهده خریدار  می باشد )فروش با وضع موجود( 864.000.000-27000باغ3028/1روستای بارگاهیبرازجان6

نقد4.5دانگ از 6 دانگ سند در شرف صدور وملک در تصرف مالک سابق بوده و تخلیه آن برعهده خریدار می باشد )فروش با وضع موجود(25201896304.965.000دامداری3028/3روستای بارگاهیبرازجان7

89 سهم از 210 سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ سند در شرف صدور وملک در تصرف مالک سابق بوده و تخلیه آن برعهده خریدار 190.714.255-15000باغ2849روستای وحدتیهبرازجان8
می باشد )فروش با وضع موجود( 

مقد

54/68 سهم از292سهم از 420 سهم سهام ششدانگ در شرف صدور وملک در تصرف مالک سابق بوده و تخلیه آن برعهده خریدار 202.241.094-30000باغ2849روستای وحدتیهبرازجان9
می باشد )فروش با وضع موجود( 

مقد

98 سهم از 512 سهم از 100 سهم 5200 سهم از30/70یک دانگ مشاع از ششدانگ متصرف دارد سند در شرف صدور وملک در 103.359.375-73339زراعت2847روستای صبابرازجان10
تصرف مالک سابق بوده و تخلیه آن برعهده خریدار می باشد )فروش با وضع موجود(

نقد

نقد واقساطمالکیت بانک1/79 دانگ از ششدانگ، ملک در تصرف مالک سابق بوده و تخلیه آن برعهده خریدار می باشد )فروش با وضع موجود(289/15217539.983.333مسکونی1040/3444خورموج-خیابان حقایق نگارخورموج11

 ماشین-آبپخششبانکاره12
آالت

فقط ماشین آالت شستن و بسته بندی خرما مشتمل بر 5 دستگاه بوده و قابل بهره برداری می باشد))فروش با وضع موجود داشتن وثیقه 1.755.000.000--
ملکی جهت خرید بصورت نقد و اقساط الزامیست ((

 نقدواقساط

68/45سهم از 200سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ سند در شرف صدور وملک در تصرف مالک سابق بوده و تخلیه آن برعهده خریدار  28410/525071.570.927.500مرغداری3544/171روستای سرکره برازجان13
می باشد )فروش با وضع موجود( 

نقد

نقد و اقساطدر تصرف مالک سابق می باشد)فروش با وضع موجود(298/67100480.000.000مسکونی3764/851روستای چاهکوتاهبوشهر14

نقد واقساطتخلیه آماده تحویل )فروش با وضع موجود(47/147.11.150.000.000تجاری28/1037نخل تقیدیر15

نقد واقساطملک در تصرف مالک سابق بوده و تخلیه آن برعهده خریدار می باشد )فروش با وضع موجود( 194/5108790.000.000مسکونی3322/980برازجان_خ پیروزیبرازجان16

      27064 شناسه آگهی:189195                           انتشار نوبت دوم:97/3/31                  مدیریت بانک کشاورزی استان بوشهرانتشار نوبت اول:97/3/30   

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای شیرعلی بختیاری
شیرعلی  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  بختیاری  محمدنسیم  آقای  خواهان 
بختیاری به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709988885300107 شعبه هشتم شورای حل اختالف ویژه خانواده کازرون ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1397/5/13 ساعت 16/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  موضوع 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق  نشانی کامل خود، نسخه 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.          7/475                 414/م الف
شعبه هشتم شورای حل اختالف ویژه خانواده کازرون

آگهی حصر وراثت
خانم پروین دهقانی به شماره شناسنامه 1709 به شرح دادخواست به کالسه 1 سیار از 
داده که شادروان  نموده و چنین توضیح  این شورا درخواست گواهی  حصر وراثت 
دایمی  اقامتگاه  در   94/4/8 تاریخ  در   836 شناسنامه  شماره  به  دهقانی  محمد  علی 
گوهر   -1 به:  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود 
دهقانی متولد 1323/2/4 ش م 5479645765 همسر متوفی 2- پروین دهقانی متولد 
1343/8/5 ش م 5479651072 دختر متوفی 3- گل بهار دهقانی متولد 1345/6/1 
م  ش   1347/12/1 متولد  دهقانی  محمدرضا   -4 متوفی  دختر   5479651791 م  ش 
5479653059 پسر متوفی 5- فرشته دهقانی متولد 1351/10/1 ش م 5479656716 
دختر متوفی 6- حکیمه دهقانی متولد 1352/6/3 ش م 5479657925 دختر متوفی 
رحیمه   -8 متوفی  پسر   547989738 م  1354/5/27 ش  متولد  دهقانی  مرتضی   -7
دهقانی  عیسی   -9 متوفی  دختر   5479921754 م  ش   1362/10/26 متولد  دهقانی 
متولد  دهقانی  سعید   -10 متوفی  پسر   5479961136 م  ش    1367/10/3 متولد 

1369/3/10 ش م 2360127284 پسر 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.                                                                                   

410/ م الف                    7/474
رییس شورای حل اختالف شهر خشت

آگهی حصر وراثت
خانم سمنبر ساسانی دارای شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به کالسه 1 
سیار از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ابراهیم ساسانی به شماره شناسنامه 107 در تاریخ 1377/10/26 
در اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 
متوفی  دختر   3521053857 ملی  ش   1339/7/4 متولد  ساسانی  سمنبر   -1
متوفی  دختر   3569693481 ملی  1348/1/1 ش  متولد  ساسانی  نرگس   -2
متوفی  دختر   3539609377 ملی  ش   1341/8/1 متولد  ساسانی  سکینه   -3
متوفی  متولد 1344/4/1 ش ملی 3539613676 دختر  4- کفایت ساسانی 
5- محمدرضا ساسانی متولد 1352/8/1 ش ملی 3520166275 دختر متوفی 

6- اسمعیل ساسانی متولد 1346/5/1 ش ملی 3539618831 پسر 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.                   416/ م الف               7/478
رییس شورای حل اختالف شهر خشت

آگهی ابالغ دادنامه به آقای حامد چهل قارتی
درخصوص دادخواست زینب رییسی به طرفیت حامد چهل قارتی بابت انتقال وجه از 
کارت به کارت که بنا به اظهار خواهان به اشتباه واریز شده و فتوکپی پرینت بانکی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2/000/000  ریال بابت اصل خواسته و 
تاریخ  از  تأدیه  تأخیر  انضمام خسارت  به  بابت هزینه دادرسی  مبلغ 1/070/000 ریال 
رأی  اعالم می گردد  و  له صادر  الوصول در حق محکوم  یوم  الی  دادخواست  تقدیم 
صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و ظرف بیست روز 

پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی کازرون می باشد.
7/476                 415/ م الف

شعبه دوازدهم شورای حل اختالف ویژه فرهنگیان کازرون

آگهی ابالغ
به موجب دادنامه شماره 9709978885300107 به احمد برزکار ابالغ می 
گردد که حکم به محکومیت ایشان به مبلغ 180/000/000 ریال اصل خواسته 
و هزینه دادرسی معادل 2/270/000 ریال و حق الوکاله وکیل معادل تعرفه 
و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 97/1/21 در حق خواهان صادر واعالم می 
گردد رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
و ظرف مدت 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی کازرون می باشد.          413/م الف                      7/480
شعبه هشتم شورای حل اختالف ویژه خانواده کازرون

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی 
شماره  دادنامه  موجب  به  میگردد  ابالغ  احمد  فرزند  راد  ظهیری  غالمحسن  آقای  به  بدینوسیله 
9609978884500751  مورخ 96/12/27 در پرونده کالسه 960575 ش 5 به خواسته مطالبه، 
به پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته، مبلغ 4/465/000  ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل معادل تعرفه قانونی و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررسید 93/9/11 تا هنگام پرداخت در حق خواهان آقای اسماعیل پرتو فرزند عطا اله با وکالت 
علی وزیری محکوم گردیده اید به لحاظ غیابی بودن رأی صادره می توانید ظرف بیست روز 
از تاریخ انتشار آگهی تقاضای  واخواهی نمایید و سپس ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدید 
نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان کازرون می باشد.        7/477           418/م الف

رییس شورای حل اختالف شعبه پنجم شهرستان کازرون

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای غالمحسین 
روحانی فرزند مسعود

غالمحسین  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  جهانگیری  منصور  آقای  خواهان 
روحانی فرزند مسعود به خواسته جلب ثالث مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9509987180100633 شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 
تعیین که  مورخ 1397/6/3 ساعت 11/30  رسیدگی  و وقت  ثبت  شهرستان کازرون 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان 
به  انتشار آگهی  تاریخ  از  تا خوانده ظرف یک ماه پس  کثیراالنتشار آگهی می گردد 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
7/479                 419/م الف

شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری کازرون

محمدرضا عسکری


