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قصه

نوروز در شهر شکالتی

فرحان طالبزاده
روزی روزگاری در شــهر شــکالتی همهی مردم کیکی
و خامهای ،در خانههایشــان سفرهی هفتسین را چیده
بودند .منتظر بودند تا عید سال نو شروع شود.
چنــد دقیقه بعد؛ همهی اقوام خانوادهی کیک شــکالتی
جمع شــدند .وقتی پدربزرگ نینی شــکالتی بلند شــد
برود کاکائو بیاورد ،یک لحظه صدای بمب ســال نو بلند
شد .همه شادی کردند ،همان لحظه در باز شد .وقتی در
باز شــد عمو نوروز آمد و گفت« :به به ،عجب سفرهای!»
همهی نینی شکالتیها دویدند به سمت عمو نوروز .عمو
نوروز آجیل ،تخمه ،گردو ،بادام ،شــکالت و  ...بین همه
پخش کرد و همه خوشــحال شدند .در همان لحظه همه
جا عید نوروز شــروع شد .قصهی ما به سر رسید؛ کالغه
به خانهاش نرسید.

فکرها و خوابها

ندافیان
وقتی آدم خوب و مهربانی باشیم فکرهایمان
زیباســت .اگر بخواهیم فکرهایمان را نقاشی
کنیم فکرها و رنگها قاطی میشــوند .قاطی
و رنگارنگ .فکرها میروند باال پیش ابرهای
ســفید پیش آسمان آبی پیش کالغهای سیاه
کــه آن باال باال ها میپرند .آن باال باالها روی
فکرهای مــا بال میزنند این طــوری فکرها
رنگیتر میشــوند حاال یک قســمتی از آنها
ســیاه شدهاند یک قسمتی آبی و یک قسمتی
ســفید میخواهم بــه آن باالترهــا فکر کنم
مثالً کهکشــانها یا ماه و ســتارهها فکرهایم
ستارهای میشود ســتارههای فکرم میروند
فضا شاید فضانوردها را هم ببینم یا سفینهها
را و آدمهــای فضایی .راســتی آن باال باالها
باغچه هست یا نه؟ من دلم میخواهد آن باال
باالها یک باغچه حتی توی فضا داشــته باشم
باغچهای پر از گلهای عجیب صورتی ،آبی،
یاسی.
یاســی همرنگ پیراهن مادربــزرگ با همان
گلهای ریز قشنگ .از بس فکر کردم خوابم
گرفت .حتمــاً توی خواب بقیــه فکرهایم را
میبینم شاید هم رنگیتر و زیباتر.

با عصبانیت هیچ چیزی درست
نمیشود!!!

شعر

صبا

میخواســتم ســر کالس دیکته بنویســم نوک مدادم
شکست عصبانی شدم مدادتراشــم را هم پیدا نکردم
عصبانیت به درد نخورد .دوســتم با لبخند یک مداد به
من داد.
بابا میخواســت با ســرعت بیشــتری رانندگی کند او
عجله داشــت اما ترافیک شد .بابا خیلی خیلی عصبانی
شد اما با عصبانیت بابا ترافیک تغییری نکرد.
دیروز دوچرخه خواهرم خراب شــد او خیلی عصبانی
شد اما دوچرخه درست نشد مگر با عصبانیت دوچرخه
درست میشود؟
پس با عصبانی شدن هیچ کاری برای ما انجام نمیشود.
خونسرد باشیم و با لبخند به کارهایمان برسیم.

شلوار من

عاطفه

چه شلوار قشنگی
اصالً جیبی ندارد
به روی زانوهایش
دو تا لبخند دارد
خودم آن را کشیدم
جز آن نقشی ندارد
فقط در خاک بازی
اگر آن را ببینم
دهانش نیمه بازه
برای دوری از من
هزاران حرف داره

کیان جاسمی

فرحان طالبزاده
 9ساله

آگهی

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000        32341001                       32309290
32300337-32303830

کتابخانه شخصی شما را خریداریم
معاوضه کتاب کهنه با نو،
قدیمی    -جدید

پارامونت ،ابتدای قصردشت ،سمت چپ  ،جنب دانشگستر

کتابفروشی دوستان

مرادی  32360669 -  09171236039

آگهی مزایده مرحله دوم
دایره اجرای احکام حقوقی شــورای حل اختالف داراب در نظر دارد
برابر مفاد دادنامه شــماره  328صادره از شــعبه سوم شورای حل
اختالف داراب تعداد  45تخته چادر نمایشــگاهی برزنتی دسته دوم
متعلق به روحاهلل مکرم بختاجردی فرزند محمد را با باالترین قیمت
پیشنهادی به مزایده گذارد (قیمت کارشناسی هر تخته  2700000ریال
میباشــد) لذا مراتب آگهی تا هر کس مایل به شرکت در مزایده
باشد در تاریخ  98/1/20رأس ســاعت  10صبح در محل اجرای احکام
دادگستری داراب حضور یابد.
شرایط مزایده
-1مزایده اموال فوق با قیمت کارشناسی هر تخته  2700000ریال شروع
میشود.
-2مورد مزایده به هر کس که باالترین قیمت پیشنهاد نماید فروخته
خواهد شد.
-3دایره اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد اختیار قانونی دارد.
-4هر کس مایل به خرید باشــد میتواند ظرف پنج روز قبل از تاریخ
مزایده جهت اطالعات بیشتر به اجرای احکام حقوقی مراجعه نماید.
-5ده درصــد قیمت آن از شــخص برنــده فیالمجلس دریافت
میگردد مابقی پــس از  20روز از تاریخ مزایده بایســت پرداخت
گردد در صورتی که برنده مزایده از پرداخت قیمت یا برداشــتن
مورد مزایده خودداری نماید مبلغ مذکور (ده درصد) پس از کســر
هزینههای اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
 /765م الف
مدیر اجرای احکام شورای حل اختالف داراب
عادل محبی

آگهی حصر وراثت
رضا بابائــی دارای شناســنامه شــماره  3متولد  1355به شــرح
دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان عزیز بابائی جنبدی به شماره شناسنامه 4
در تاریخ  96/1/26در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر رضا بابائی به شماره شناسنامه 3
متولد  1355صادره از حوزه  2جهرم
 -2محمدحسین بابائی به شماره شناسنامه  43صادره از حوزه  2جهرم
فرزند متوفی
 -3عبدالحســین بابائی به شماره شناسنامه  1صادره از حوزه  2جهرم
فرزند متوفی
 -4مجید بابائی به شماره شناسنامه  8صادره از حوزه  2جهرم فرزند
متوفی
 -5غالمعلی بابائی جنبدی به شــماره شناســنامه  1صادره از حوزه 2
جهرم فرزند متوفی
 -6ســیاوش بابائی به شماره شناســنامه  1صادره از حوزه  2جهرم
فرزند متوفی
 -7عبدالعلی بابائی جنبدی به شــماره شناسنامه  1صادره از حوزه 2
جهرم فرزند متوفی
 -8فرخ افشــار به شماره شناســنامه  248صادره از حوزه  2جهرم
همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /22373م الف
رئیس شعبه  48مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
محمود ایمانی

آگهی حصر وراثت
اکبر پاشنه ساز دارای شناسنامه شــماره  281متولد  1347به شرح
دادخواســت از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شادروان خانم امیری به شماره شناسنامه 126
در تاریــخ  75/6/17در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته و
وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر اکبر پاشنه ساز فرزند متوفیه
 -2پروین پاشنه ساز به شماره شناسنامه  290صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
 -3احمد پاشنه ساز به شماره شناسنامه  721صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
 -4نازی پاشــنه ساز به شماره شناسنامه  634صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
 -5رقیه پاشنه ســاز به شماره شناسنامه  902صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
 -6حسین پاشنه ساز به شماره شناسنامه  594صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
 -7فاطمه پاشــنه ساز به شماره شناســنامه  1086صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفیه
 -8عباس پاشنه ســاز به شماره شناســنامه  1085صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفیه
 -9معصومه پاشــنه ساز به شماره شناســنامه  175صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفیه
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفیه نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار
آگهی به شــورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /22374م الف
رئیس شعبه  40مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
کاکاجان یاری

آگهی حصر وراثت
اکبر پاشــنه ســاز دارای شناسنامه شــماره  281متولد  1347به شرح
دادخواست از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان حبیب پاشنه ساز به شماره شناسنامه 10962
در تاریخ  52/11/9در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر اکبر پاشنه ساز فرزند متوفی
 -2پروین پاشــنه ساز به شماره شناســنامه  290صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -3احمد پاشــنه ساز به شماره شناســنامه  721صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -4نازی پاشــنه ساز به شماره شناســنامه  634صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -5رقیه پاشنه ســاز به شماره شناســنامه  902صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -6حسین پاشنه ساز به شماره شناســنامه  594صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -7فاطمه پاشنه ســاز به شماره شناسنامه  1086صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -8عباس پاشنه ساز به شــماره شناسنامه  1085صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفیه
 -9معصومه پاشنه ساز به شماره شناسنامه  175صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهــی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شــورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /22375م الف
رئیس شعبه  40مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
کاکاجان یاری

