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منتظر داستان و اشعار شما هستیم
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: اشرف السادات کمانی
tolou.news@yahoo.com

 جام چشمت مست می سازد شراب ناب را
چشمه لبها بسی دیوانه سازد آب را

باغ بی دیوار حسنت ای بالی آسمان
دزد  بی پروا نماید چشم شیخ وشاب را

میوه های باغ شیرین اکر شهر آشوب شوخ
رنگ و بو برده است هم لیمو و هم عناب را

زیر هر گیسوی بید سر فرو آورده مست
چلچراغی مات سازد دیده مهتاب را

من امیر نفس عاشق پیشه بی پروای خویش
سخت لرزانم زچشمت آنچنان سیماب را

ای که زجام دلت ساقی جانان تویی
در حرم اهل دل راوی پیمان تویی
در تب مستانه ات، قافیه دیوان شود

خالق دریای عشق، موج خروشان تویی
تاجر عشقی و عشق مظهر بینایی ات

زاده مجنون زعشق، شوکت ایمان تویی
هیبت علم و ادب، عزت اهل دل است
ساقی هر باده در مستی مستان تویی

نام تو ستار و عشق بهر تو مجنون شود
در تب هجران عشق، مرهم و درمان تویی

وقتیکهغمزخاطرهمنهانمیشود
گیرمزبانشعرترم،وانمیشود
تابارگاهعشقتوچونبادمیدوم
آنکیستمثلبادکهرسوانمیشود

شعرمبرایوصفتودستیپرازتهیست
یکقطرهاشک،قابلدریانمیشود
میالدسرخشعروقرقگاهقافیه

جزسینوجیمهرچهکهامضانمیشود
بایکنظربهارکهدرشبدمیدهبود
دلگفتیکنظرکهتماشانمیشود
ازبسمدیحهگوشدهامطبعخستهرا
دیگربرایشعروغزلجانمیشود

مینوشمازصبوریچشمیکهخارداشت
بیصبرالفتایتواالنمیشود

باآنکهصدسکوتسرودمغزلغزل
جزدرنگاهخوبتومعنانمیشود
ایرفتهمثلصبحزدستمبیادمی

اینجاشباست،صبحمصفانمیشود
گربازبانسرخسرسبزمیدهیم
بیسبزههابهارمهیانمیشود

هوشنگ صدیق )امیر(

زینب وطن خواه

بهرام وکیلی
انجمن ادبی قاموس 

فیروزآباد

میالد سرخ شعر

نبودنت
آتشی است
در جنلگ 
بودن ها

بودنت اما...
   )از کتاب شعر "هفته های بی حوصله"(
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آگهی ثبتی
به  تاریخ 1396/۰۳/03  راز در  پارسان شهر  ترجمان  فرهنگی هنری  تجاری  تاسیس موسسه غیر   

شماره ثبت 3443 به شناسه ملی 14006791264
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع : گردآوری، تالیف، تدوین مقاالت، ترجمه )غیر رسمی( متون و کتاب به زبانهای خارجی 
 : مورخ  نامه شماره 8/۵۹/252  استناد  به  مقررات جاری کشور  و  قوانین  رعایت  با  بالعکس  یا  و 
96/02/04  اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شیراز     مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود    مرکز 
اصلی: فارس - شهر شیراز - قصر دشت - کوچه ۱- خیابان میرزای شیرازی - پالک ۰ - طبقه 

اول - کدپستی ۷۱۸۷۸۱۵416 
سرمایه شرکت : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد

 اولین مدیران : اقای محمود شاکر به شماره ملی ۹۹۹۰۸ ۲۹۱۰ و به سمت مدیرعامل به مدت ۵ 
سال خانم حکیمه خاتون شاکر به شماره ملی ۲۹۱۱۳۱۵۲۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
۵ سال دارندگان حق امضا : تمامی اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهد آور با امضای آقای 
محمود شاکر مدیر عامل و ممهور به مهر مؤسسه فرهنگی و هنری ترجمان پارسان شهر راز معتبر 

بوده و سایر مکاتبات با امضای مدیر عامل مؤسسه صادر خواهد شد.
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه

  24572 4902/م الف    
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان فارس

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري شیراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأی شماره 139560311001010640 هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
 1 ناحیه   – شیراز  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم زهرا حسین پور فرزند حاجی به شماره شناسنامه 23 
صادره از آبادان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 176/26 مترمربع پالک 2694  فرعی از 
2155 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2155  اصلی  واقع در بخش چهار شیراز  خریداری از 
مالک رسمی آقای قنبر قنبری 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.         4900/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول:  1396/03/06           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/03/21

       24554/14331
   حمید کشاورز – ريیس ثبت اسناد و امالك ناحیه يک شیراز 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیأت   139560311001038989 شماره  رأی  برابر 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز – ناحیه 1 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مراد مرادی شاخون فرزند علیمراد به شماره شناسنامه 
5 صادره از جهرم در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 183/90 مترمربع پالک 5632  فرعی 
از 2082 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 176 فرعی از 2082  اصلی  واقع در بخش چهار 
شیراز  خریداری از مالک رسمی آقای ایاز زارع 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.         4899/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول:  1396/03/06           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/03/21

        24553/14330
  حمید کشاورز – ريیس ثبت اسناد و امالك ناحیه يک شیراز 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

تعیین تکلیف وضعیت  قانون  برابر رأی شماره  139560311001041295 هیأت اول موضوع 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز – ناحیه 
1 تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مسعود جعفری نژاد فرزند حسن به شماره شناسنامه 
29 صادره از میمند دراعیانی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 224/90 مترمربع پالک 3598  
فرعی از 2069 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 68  فرعی از 2069  اصلی  واقع در بخش 
به منظور اطالع عموم  لذا  اوقاف محرز گردیده است.  اداره  اجاره  چهار شیراز  حسب قرارداد 
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.         4901/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول:  1396/03/06           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/03/21

         24559/14335
 حمید کشاورز – ريیس ثبت اسناد و امالك ناحیه يک شیراز 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأی شماره 139560311001041749 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
 1 ناحیه   – شیراز  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
شناسنامه 426  به شماره  فرزند محمد  آقای حمید دهقانی  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات 
به مساحت 109/8 مترمربع پالک 3129  فرعی از  صادره از شیراز در ششدانگ یک باب خانه 
2068 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از 2068 اصلی  واقع در بخش چهار شیراز  
خریداری از مالک رسمی خانم شمس الملوک تریاکچی 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.         4898/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول:  1396/03/06           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/03/21

       24551/14328
   حمید کشاورز – ريیس ثبت اسناد و امالك ناحیه يک شیراز 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیأت  شماره 139560311001040048  رأی  برابر 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز – ناحیه 
1 تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم ندا آزادیان فرزند محمد حسین به شماره شناسنامه 
2280743469 صادره از شیراز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 118/68 مترمربع پالک 
2174  فرعی از 2081 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2081  اصلی  واقع در بخش چهار 
شیراز  خریداری از مالک رسمی آقای بهمن دشت چناری 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.         4897/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول:  1396/03/06           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/03/21

          24546/14318
حمید کشاورز – ريیس ثبت اسناد و امالك ناحیه يک شیراز 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان بهبهان

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت   139560317007003935 شماره  رأی  برابر 
متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  بهبهان  شهرستان  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
ملی 1861633882  به شماره  بهبهان  از  شناسنامه 682 صادره  به شماره  اکبر  فرزند  پور  زارعی  آقای محمد 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 119/82 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 5660 اصلی واقع 
در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رسمی آقایان محمدعبداله نسب و مرتضی کیمیاوی مقدم و فریدون 
نوربخش 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 یک ماه از تاریخ 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.
  8/107 م الف           تاریخ انتشار نوبت اول: 96/3/6   تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/3/21          24571       

            رئیس ثبت بهبهان-افشین

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان بهبهان

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت   139660317007000326 شماره  رأی  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان آقای 
مسعود نصیرخوانی فرزند شعبان به شماره شناسنامه 28775 صادره از بهبهان به شماره ملی 1860282822 در 
ششدانگ عرصه یک باب ساختمان به مساحت 1441 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 5770 اصلی واقع در 
بخش یک بهبهان خریداری از مالک رسمی مهری نشیبی 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 یک ماه از تاریخ 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.  8/94 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/3/6   تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/3/21          24570               

                                                  رئیس ثبت بهبهان-افشین

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأی شماره 139560311001041747 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز – ناحیه 1 تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سید رسول حسینی شهرسبی فرزند سیدعلی به شماره شناسنامه 1 صادره از ابرکوه در ششدانگ یک واحد انبار تجاری به مساحت 253/3 مترمربع پالک 5641  فرعی 
از 2082 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 16 فرعی از 2082 اصلی واقع در بخش چهار شیراز  خریداری از مالک رسمی آقای سیدعزیز حسینی زاده 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.         4902/م الف  تاریخ انتشار نوبت اول:  1396/03/06           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/03/21     24556/14333          
حمید کشاورز – ريیس ثبت اسناد و امالك ناحیه يک شیراز 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان بهبهان
برابر رأی شماره 139660317007000299 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی خانم امینه کشت زر فرزند مختار به شماره شناسنامه 233 صادره از بهبهان به شماره ملی 1861764219 در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 221/60 مترمربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 5665 اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رسمی آقایان حجت و محمدباقر و اقدس، نصرت، منوچهر، ابوالقاسم همگی جعفری ورث محمدرضا جعفری و منوچهر جعفریان ورث 
معصومه جعفری 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 یک ماه از تاریخ 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.  8/141 م الف                تاریخ انتشار نوبت اول: 96/3/6   تاریخ انتشار نوبت دوم: 3/21/ 95                24569                
   رئیس ثبت بهبهان-افشین

                           آگهي مناقصه )شماره 37 - 96 (                  
امور  تلفن   -32319374-80 : تلفن   - و مالصدرا  فلسطین  معدل حدفاصل  خیابان  شیراز  به آدرس  فارس  برق  توزیع  مناقصه گزار: شرکت  نام   -1

تدارکات32317869   
 2- موضوع مناقصه: خرید خطایاب از تولیدکنندگان واجد صالحیت )از محل طرح های عمرانی(

 3 - زمان دریافت اسناد مناقصه: در ساعت اداري )از ساعت 30 / 7 الي 30 / 14 ( از تاریخ 7/ 3 /96 لغایت 7/ 3 / 96 به مدت 5 روز کاري     
4- مدارك مورد نیاز جهت تحویل اسناد: فیش واریزي به مبلغ 200000 ریال واریز به حساب جاري شماره 74827 - 07860 بانك تجارت  شعبه فلسطین شیراز

5 -  آدرس محل تحویل اسناد: آدرس محل دریافت اسناد: دسترسي به اسناد مناقصه از طریق www.setadiran.ir  امكان پذیر مي باشد.      
6 -  زمان تحویل اسناد: ساعت 8 صبح روز پنج شنبه  مورخ 96/3/25   

7- محل برگزاري مناقصه: شرکت توزیع نیروي برق استان فارس - طبقه اول - دفتر معاونت پشتیباني              
8- زمان بازگشایي پاکات: پیشنهادهاي واصله ساعت 10 روز شنبه مورخ 96/3/27 با حضور اعضاي کمیسیون مناقصه باز و قرائت مي گردد، به پیشنهادهاي فاقد امضاء 

مشروط، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از موعد مقرر در بند 6 آگهي مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
9 - ذکر شماره مناقصه روي پاکات الزامي بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است. 

10- تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ584850000 ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي، چك بانكي یا چك تضمین شده در وجه مناقصه گزار یا مطالبات بلوکه 
شده توسط امور مالي این شرکت مي باشد که بایستي در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه گزار گردد. ضمنا تضمین کمتر از مبلغ یاد شده 

یا سایر موارد )چك شخصي، وجه نقد و...( قابل قبول نمي باشد.         
12- مناقصه در 2 جلسه برگزار مي گردد.                                       11 - شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مي باشد.      

13- پرداخت هزینه حمل و کسورات قانوني به عهده برنده مناقصه مي باشد.    14-  سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 
 5490/م الف                       24573                               شرکت توزيع نیروي برق استان فارس

آگهی مناقصه و ارزيابی کیفی 
نوع فراخوان : ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت آبفا استان فارس در نظر دارد از طریق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد شرایط حداقل با رتبه ۵ در رشته کاوشهای زمینی جهت عملیات حفر یک حلقه چاه آبرفتی در سعادت 
شهر اقدام نماید . 

۱( محل پروژه: سعادت شهر
۲( مدت اجراء پروژه : ۳ ماه

 ۳(محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات: خیابان قدوسی غربی - نبش خیابان سبحان - شرکت آبفا استان فارس - طبقه ۲- امور قرار دادها
۴(برآورد اولیه: 3/092/564/475 ریال،

۵( تاریخ نهایی اخذ اسناد: 96/۳/13
۶( تاریخ نهایی قبول پیشنهادات: 96/۳/31

۷( تاریخ کمسیون باز گشایی پاکات ارزیابی: 96/۴/3 و تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج : 96/۴/4
۸( به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 ۹( مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به ۱۶۰۰۰0۰۰۰ ریال.
 ۱۰( قیمت اسناد ۱۲۰۰۰۰۰ )ریال( به حساب ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانک ملت به شناسه پرداخت ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲ نام شرکت آب و فاضالب استان فارس.

۱۱( اعتبارات طرح از محل اعتبارات مسکن مهر ۱۰۰۵ ۱۵۰۳۰۰ می باشد. 
۱۲( نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت آب و فاضالب استان فارسی. )سه ماه اعتبار(

13(رعایت دستورالعمل اجرایی ایمنی در پروژه های آب و فاضالب شهری الزامی است.
۱۴( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

 ۱۵( جهت دریافت اسناد داشتن معرفی نامه و کارت ملی معتبر الزامی می باشد.
وب سایت جهت باز بینی آگهی مناقصه www.abfa-fars.ir می باشد.

پیمانکاران واجد شرایطی گه مایل به شرکت در مناقصه می باشند میتوانند با اعالم آمادگی کتبی نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات، کلیه شرکت کنندگان درمناقصه می بایست در 
پایگاه ملی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir ثبت نام و کد کاربری دریافت نمایند و همراه با پاکات پیشنهاد خود کد کاربری را تحویل نمایند. 5474/م الف 

تاریخ آگهی نوبت اول ۹۶/۳/6 و نوبت دوم 96/۳/۹  شرکت آبفا استان فارس24574 
  


