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صفحه
 توی ساختمان های بلند سیاه روبه روی خیابان های خاکستری، 

از پشت شیشه های چرک دلتنگی
روی صندلی راحتی ام، پشت به هر چه زندگیست و...

رویای خیالت را می بینم
شاید

توی همان واحد رو به رویی که چراغ زردش هر شب روشن 
است باشی.

بودم  کرده  فراموش 
کنم  یادآوری  همسرم  به 
و  در  دم  بذاره  رو  زباله ها 
ماشین حمل زباله هم تا دو 

روز بعد نمی اومد.
آماده  رو  عصرانه  چای 
کردم؛ قوطی شیرینی رو 

منتظر  و  گذاشتم  میز  روی  هم 
برگشت او از سر کار شدم.

ماهور  و  آتریسا  و  همسرم  با 
مشغول نوشیدن چای بودیم؛ رو 

به همسرم کردم و گفتم: دیدی بازم فراموش کردم 
بهت بگم زباله ها رو بذاری دم در؟

بابا، فراموش  همسرم که خیلی آروم و مهربونه گفت: ای 
میدم مش  می برم  االن  نداره،  اشکالی  کردی که کردی... 

رمضون بندازه تو گاریش و ببره.
کن،  آماده  شیرینی  چای  یه  گفت:  بزنم  حرفی  اومدم  تا 
تا سر کوچه  بنده خدا سر  تا خستگیش دربره،  ببرم  براش 
آشغال های  داشت  هم  االن  زده  جارو  تمیز  همیشه  مثل  رو 
جوب رو بر می داشت. همسرم زباله ها رو برد و برگشت که 
سینی چای رو ببره. بچه ها گفتن: بابا میشه ما هم بیایم به مش 
رمضون پاستیل بدیم؟ همسرم لبخندی زد و گفت: چرا که 
نه فقط مش رمضون دندون نداره ها نمی دونم میتونه پاستیل 
بخوره یا نه؟ آتریسا همینطور که پاکت پاستیل توی دستش 
بود گفت: ماهور! بیا چند تا از اون شوکالتای خوشمزه که 
میتونه  نرمن  اونا  بدیم،  بهش  رو  خریده  برامون  مادرجون 

بخورتشون.
من و همسرم نگاهی به هم انداختیم و بعد گفتم: خوش به 
حال مش رمضون که اینقدر همه دوسش دارن. چه پاکبان 

خوشبختیه.
همسرم سری تکان داد و گفت: آدم خوب رو همه دوست 

دارن حاال شغلش هر چی میخواد باشه.
من هم با تکان دادن سرم حرفش را تأیید کردم.

 به سوی حرم
در یک روز تابستان، کبوتری که بر اثر صدمه دیدن بالش شکسته بود 
عروسک  مغازه های  از  یکی  کنار  افتاد  نداشت،  کردن  پرواز  توانایی  و 
فروشی. نازنین زهرا با مادرش می خواست به عروسک فروشی برود 
به مادرش گفت:  و  افتاد  به آن کبوتر زخمی  کنار مغازه چشمش  که 
اونو  میتونم  من  بپره،  نمیتونه  و  شده  زخمی  کبوتره  این  جان!  مامان 
بیارم خونه و ازش مواظبت کنم تا خوب شه؟ مادرش با مهربانی پاسخ 

داد: حتمًا دختر قشنگم!
او آب و  دختر کوچولو کبوتر زخمی را برداشت و به خانه برد و به 
دانه داد و از او مراقبت کرد. بعد از گذشت چند روز کبوتر بهتر شد 
و می توانست پرواز کند و از نازنین زهرا تشکر کرد و با او دوست 
شد. کبوتر حاال که حالش خوب شده بود می خواست برود... نازنین 

زهرا با ناراحتی گفت: میخوای بری؟ کبوتر گفت: من اینجا تنهام، میخوام برم پیش امام رضا، اونجا 
نازنین زهرا گفت: ما هم چند روز دیگه میخوایم  اونا خانواده من هستن.  دوستان زیادی دارم. 

بریم پابوس آقا، اگه دوست داری میتونی بمونی تا با هم بریم. کبوتر خوشحال شد و قبول کرد.
روز رفتن به حرم فرا رسید؛ نازنین زهرا هر چه که خواست را آماده کرد و برداشت و حرکت 
با خوشحالی به سوی  او  و  از کبوتر خداحافظی کرد  نازنین زهرا  کردند. وقتی به حرم رسیدند 

کبوترهای دیگر حرم پرواز کرد.

 ریه های یخ زده
وقتی ازش می پرسیدن مشکلت چیه؟ می گفت: ریه هام یخ زدن... همه با تعجب نگاهش می کردن و می گفتن چه مزخرفی 
و بعد می رفتن سراغ والدینش و می پرسیدن مشکل چیه؟ و اونها هم با هزار غصه می گفتن: چن تا تومور تو ریه هاشه که 
آب تولید میکنن و هر دفه باعث خفگیش میشن. بعد مردم فضول شهر ناراحتیشون رو ابراز می کردن. یه آدم عجیبی بود 
که اصاًل بیماری روش تأثیر نمی گذاشت. وقتایی که می رفتیم بیرون عادت داشت توی شلوغی لوله اکسیژن توی بینیش 

رو بیرون بیاره و بعد از یک دقیقه لوله رو میذاشت توی بینیش؛ خب اگه نمی ذاشت شاید می مرد؛
یه روز ازش پرسیدم: چرا این کار رو می کنی؟ اونم گفت: وقتی عادی باشی هیچکس حتی نگاهتم نمیکنه ولی وقتی 
مشکل داشته باشی همه نگاهت میکنن و شاید براشون مهم تر از یه فرد سالم باشی؛ ولی من یه روز جلوی همین سینما 
ریه هام یخ میزنه. من آسم داشتم و اون سرطان ریه. وقتایی که می رفتیم بیرون و من حالم بد می شد و مجبور بودم 
از اسپری ام استفاده کنم و دیده می شدم و وقتایی که یه نفر مشکل من رو ازش می پرسید و می پرسیدن که آیا منم 
مثل اون سرطان دارم؟ با خنده جواب می داد که نه بابا هر کسی که نمیتونه سرطان داشته بشه، این فقط ریه هاش 

خوابالو شدن. هیچ وقت در مورد ریه های یخ زده صحبت نکرد.
همیشه می گفت: عاشق زمستونه ولی از زمستون می ترسید.

یه شب زمستونی سرد همه جا رو برف گرفته بود زمین و آسمون همه سفید بودن.
بستری بود و وقتی هیچکس حواسش نبود فرار کرد. رفته بود جلوی در سینما و همون جا روی صندلی جلوی در نشسته بود. مامانش بهم گفت: 
فرار کرده تا ساعت چهار صبح دنبالش گشتیم. یادم افتاد به وقتی که گفت: جلوی سینما ریه هاش یخ میزنه. سریع رفتم اونجا؛ روی صندلی 

خوابیده بود و پالتوش رو انداخته بود روی زمین. وقتی دکترا اومدن هم بیدار نشد. ریه هاش پر از آب شده بودن و یخ زده بودن.
حاال هر کس ازم میپرسه مشکلت چیه؟ میگم: ریه هام یخ زده؟! اون رفت و من موندم با یه ریه یخ زده.

از  چوبی  آبنبات  چند   
تابستان گذشته در شعرهایت راه 
می روند و با اشاره می فهمانند 
که تاریخ مصرفشان رو به پایان 

است.
گرمه... چقدر خیس شدی!

میکشی،  سر  که  را  قهوه 
کم  شعرت  از  نقطه ای 

آوازهای  اعتبار  به  و  می شود 
آب نبات های  به  کودکی ات، 
جان به لب رسیده تند و تند 

لب می زنی.
-عشقت که ُگم نبود؟!

از  شده  کم  نقطه  می توانستی  هم  پرده  چین های  البه الی 
شعرت را پیدا کنی.

-بیشتر اگر لب بزنم به آبنبات ها، اوقات قهوه تلخ تر می شود.
-مقصر منم!

باید بهت می گفتم دکتر گوشیش خاموشه.
آبنبات ها، خیره به نقطه ای روی پرده اند.

از پشت آیفون، دونقطه سیاه تا پشت پرده قد کشیده اند...

دفتر  به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفًا 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.

ضمنًا روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد است 
و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.

منتظر داستان و اشعار شما هستیم

toloudaily@gmail.com
کارشناس )این شماره( سرویس ادبی-هنری: صفورا کاظمی

زینب سادات 
موسوی نژاد

ریحانه 
کاظمی

سهیل پرند

ملیکا باقری

صفورا

آگهی مزایده عمومی    98/04            
نوبت اول: چهارشنبه مورخ 1398/4/26 روزنامه های عصر مردم،نیم نگاه، تماشا، افسانه، سبحان، شیرازنوین و طلوع 
نوبت دوم: پنج شنبه مورخ 1398/4/27 روزنامه های عصر مردم، نیم نگاه، تماشا، افسانه، سبحان، شیرازنوین و طلوع

شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین مسکونی- تجاری به همراه موافقت اصولی به صورت نقد با قیمت پایه کارشناس 
رسمی دادگستری، از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید ضمن بازدید از محل پس از نشر 
آگهی، با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده شخصا و یا با در دست داشتن معرفی نامه )جهت اشخاص حقوقی( و ارائه رسید واریز مبلغ 
یک میلیون ریال به شماره حساب 2710 نزد بانک شهر شعبه شهید چمران به نام درآمد شهرداری شیراز به مدیریت بازاریابی و فروش شهرداری 
شیراز واقع در ابتدای بلوار چمران، حوزه معاونت مالی و اقتصادی، طبقه اول، مدیریت بازاریابی و فروش مراجعه نمایند. متقاضیان جهت کسب 

اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفنهای مستقیم 36260820-071 و 36283684-071 تماس حاصل فرمایند.

متراژ شرح 
تقریبی

مبلغ سپرده شرکت مبلغ پایه
در مزایده

آدرس

زمین 
کشاورز

ورودی شهرک استقالل- ابتدای بلوار کشاورز- جنب 6986230/538/000/00011/530/000/000
ساختمان آتش نشانی- کد نوسازی: 10-76-383-10

شرایط مزایده:
1- شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را بر اساس مبلغ مندرج در جدول فوق الذکر به صورت ضمانت نامه معتبر 

بانکی با اعتبار سه ماهه و یا فیش واریز نقدی به حساب سپرده شماره 700791888145 بانک شهر شعبه چمران واریز و ارایه نمایند.
2- هزینه عوارض موافقت اصولی عالوه بر بهای پیشنهادی طبق مصوبات شورای اسالمی شهر شیراز حداکثر دو ماه پس از ابالغ برنده وصول و 

یا با مطالبات قطعی شده سایر اشخاص از شهرداری قابل تهاتر خواهد بود.
3- نحوه پرداخت بهای مورد مزایده در اسناد مزایده تشریح شده است.   

4- نفرات اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 
5- بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت ج بصورت الک و مهر شده تسلیم شود.

6- از تاریخ انتشار اولین آگهی اسناد مزایده توزیع می گردد.     
7- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات، ساعت 14 روز یک شنبه به تاریخ 1398/5/6 می باشد.

8- محل تسلیم پیشنهادات شیراز - ابتدای بلوار چمران- ساختمان معاونت مالی و اقتصادی – دبیرخانه اداره قراردادها می باشد.
9- بدیهی است هزینه انتشار آگهی، کارشناسی وسایر هزینه های متعلقه، بر عهده برنده های مزایده خواهد بود.

10- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است، در اینصورت سپرده ها مسترد خواهد شد. 
11- به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط و تحویل شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

12- تاریخ بازگشایی پاکتها و تشکیل کمیسیون مزایده: پیشنهادات واصله راس ساعت 12 ظهر روز دوشنبه به تاریخ 1398/5/7 در محل ساختمان 
معاونت مالی و اقتصادی شهرداری به آدرس ابتدای بلوار چمران باز خواهد شد. ضمنا حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در کمیسیون 

بالمانع می باشد.
13- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معامالت شهرداری تهران تسری یافته 

به سایر کالنشهرها و مراکز استان ها می باشد.
14- تهاتر بهای ملک مورد مزایده با مطالبات قطعی شده اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت کننده در مزایده امکان پذیر نمی باشد.

15- این مزایده مشمول مصوبه شماره 95/1526/ص تاریخ 1395/3/18 شورای اسالمی شهر شیراز نمی باشد.
16- سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده پیش بینی شده است.

31087       شناسه آگهی: 534832        5670/م الف              

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

آگهي مناقصه عمومي 
نوبت اول

مصوبه  استناد  به  دارد  نظر  در  اسیر  شهرداری 
اسالمی  شورای   97/10/16 مورخ   13 شماره 

شهر عملیات زیرسازی و روسازی معابر سطح شهر براساس شرایط ذیل به 
پیمانکار واجد شرایط و دارای صالحیت واگذار نماید.  

  مشخصات فنی پروژه:
1.اجرای قیرپاشی و آسفالت گرم به مساحت تقریبی 53/870 مترمربع

2. تخریب آسفالت و حمل تا 5 کیلومتر به مساحت تقریبی 17/000 مترمربع
3. برآورد اولیه مبلغ 20/322/900/000 ریال )بیست میلیارد و سیصد و 

بیست و دو میلیون و نهصد هزار ریال(
4. سپرده شرکت در مناقصه 1/020/000/000 ریال )یک میلیارد و بیست 
میلیون ریال( خواهد بود. که به صورت ضمانت نامه بانکی واریز نقدی به 

حساب 0103429460005 بانک صادرات به نام شهرداری اسیر می باشد.
تبصره: برنده اول تا سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند 

سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط می شود.
مناقصه  اسناد  در  آن  اجرایی  و  فنی  نکات  و  کار  ضوابط  و  شرایط   .5
موجود می باشد.       6. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

محل دریافت اسناد- شهرداری اسیر امور مالی
تاریخ مرحله اول آگهی: 98/4/27 

تاریخ مرحله دوم آگهی: 98/05/03 
مهلت دریافت اسناد: 98/05/07    مهلت تحویل پاکت ها: 98/05/09     

تاریخ گشایش پاکت ها: 98/05/10
5697/م الف       31091         شناسه آگهی: 535495 

شهرداري اسیر

آگهي فقدان سند مالکیت بخش 4 شیراز
اسناد  دفتر  در  استشهادیه که  برگ  دو  تسلیم  با  سبحانی  سیدمحمد  آقای 
رسمی شماره 212 شیراز تنظیم گردیده مدعی است که تعداد یک جلد 
سند مالکیت مربوط به یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک 151/5287 
واقع در بخش چهار شیراز که ذیل ثبت 301060 صفحه 266 دفتر 770 
امالک به نام محمد سبحانی ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی 136825 پ 
صادر و به علت اسباب کشی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور 
سند المثنی سند مالکیت نموده است مراتب طبق ماده  120 اصالحی آیین 
نامه  قانون ثبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله ای  کرده  و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد  تا ده  
به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن  انتشار آگهی  روز پس از 
ارایه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت 
نشود   ارایه  سند  اصل  اعتراض  صورت  در  یا  و  نرسیده  اعتراضی  مقرر 
اداره ثبت  سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم 
خواهد کرد. 5269/ م الف                                          31078/190902             
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آگهي فقدان سند مالکیت بخش 4 شیراز
دفتر  در  که  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  با  راد  نیک  احسان  آقای 
برگ  یک  تعداد  که  است  مدعی  گردیده  تنظیم  شیراز   270 خانه 
از ششدانگ پالک 1386/4  به دو دانگ مشاع  مالکیت مربوط  سند 
الکترونیک  امالک  دفتر  ذیل  که  شیراز  چهار  بخش  در  واقع 
سند  و  ثبت  راد  نیک  احسان  نام  به   139520311001012316
581874 ج/94 صادر شده است به علت  اسباب کشی مفقود گردیده 
است و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی مالکیت نموده است مراتب 
طبق ماده  120 اصالحی آیین نامه  قانون ثبت آگهی میشود که هر 
کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای  کرده  و یا مدعی وجود 
به  آگهی  انتشار  از  پس  روز  ده   تا  میباشد   خود  نزد  مالکیت  سند 
ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا 
خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود  اداره ثبت  سند مالکیت 

المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.    
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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 139760311001006230 مورخ 1397/08/24 و 
رای اصالحی شماره 139860311001000226 مورخ 1398/02/16 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت 
ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
سیامرز  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   1 ناحیه   - شیراز 
کدملی  و   487 شناسنامه  شماره  به  اله  نعمت  فرزند  اصل  کشمیری 
2292850109 صادره از شیراز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
184/70 مترمربع پالک 871 فرعی از یک اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک یک اصلی واقع در بخش هفت حوزه ثبت شیراز خریداری 
از مالک رسمی آقای محمدکریم ملک جمشیدی 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 
مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
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