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نذر تو کردم این دل مهتابیام

شاید بدانی علت بیخوابیام را

ُسرمی خورد حس قشنگی در وجودم
باآنکه میخوانی تمام شعرهایم
باور نداری بازهم بیتابیام را

وقف تو کردم ای شهاب آرزوها
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پژمردهام ،پوسیدهام ،روح کویرم
رگبار شو ،پایان بده بیآبیام را

شرکت آبفا استان فارس
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*************
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چون بادی هک از شمال میوزد
بوی آزادی دارد
میرتسم رپیشانیاش
سرم را هب باد دهد!
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بوسه گاهه من است

آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی

نوع فراخوان  :ارزیایی 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
بارتبه  ۵در رشته آب جهت عملیات خط انتقال آب شهر فسا اقدام نماید.
 )۱محل پروژه :شهر فسا
 )۲مدت اجراء پروژه  5 :ماه
)۳محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات :خیابان قدوسی غربی  -نبش
خیابان سبحان -شرکت آبفا استان فارس -طبقه  -۲امور قرار دادها
 )۴برآورد اولیه 2/232/591/388 :ریال.
 )۵تاریخ نهایی اخذ اسناد97/01/08 :
 )۶تاریخ نهایی قبول پیشنهادات97/01/22 :
 )۷تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکات ارزیابی 97/01/27 :و تاریخ
بازگشایی پاکات مناقصه 97/01/29 :
 )۸به پیشنهادهای فاقد امضاء  ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد
از انقضاء مدت مقرر در مناقصه ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 )۹مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  125/000/000ریال.
 )۱۰قیمت اسناد ( 1200000ریال) به حساب  1528936404بانک ملت
به شناسه پرداخت  240008037112نام شرکت آب و فاضالب استان
فارس.
 )1۱اعتبارات طرح از محل اعتبارات موافقتنامه شماره  401ف 1307003
استانی و توسعه و توازن و ماده  10و  12می باشد.
 )۱۲نوع تضمین شرکت در مناقصه :ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت
آب و فاضالب استان فارس(سه ماه اعتبار)
 )۱۳رعایت دستورالعمل اجرایی ایمنی در پروژه های آب و فاضالب
شهری الزامی است.
 )۱۴سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
 )۱۵جهت دریافت اسناد داشتن معرفی نامه و کارت ملی معتبر الزامی
میباشد.
وب سایت جهت باز بینی آگهی مناقصه  www.abfa-fars.irمیباشد.
پیمانکاران واجد شرایطی که مایل به شرکت در مناقصه میباشند میتوانند
با اعالم آمادگی کتبی نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .با
توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات ،کلیه شرکت کنندگان در مناقصه
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.
نوبت دوم ۹۶/12/27
تاریخ آگهی نوبت اول  ۹۶/12/22و
26463
/19789م الف

شرکت آبفا استان فارس

منتظر داستان و اشعار شما هستیم

لطف ًا مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.
ضمن ًا روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی ،آزاد
است و مطالب ارسالی برگشت داده نمیشود.

tolou.news@yahoo.com

رؤیای من ،تعبیر کن بیخوابیام را

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  1396/07/03 – 139660311036002674هيأت اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز ناحيه  4تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم محدثه عالمی فرزند عبدالعلی به شماره شناسنامه  2283596750صادره
از شیراز در اعیانی سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  74/45مترمربع احداثی در یک قطعه زمین وقفی پالک  474فرعی از  924اصلي
مفروز و مجزی شده از پالک  924اصلی واقع در بخش  3شيراز که برابر با اجاره نامه اوقافی با حق احداث اعیان به اجاره متقاضی برگزار شده محرز گرديده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد
تاريخ انتشار نوبت دوم1396/12/22 :
تاريخ انتشار نوبت اول1396/12/7 :
شد/26186 .م الف
غالمحسین رییسی – رييس ثبت اسناد و امالک منطقه  4شيراز
				
26359/15970

نوع فراخوان  :ارزیایی 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
بارتبه  ۵در رشته کاوشهای زمینی جهت عملیات حفر یک حلقه چاه
آهکی و کف شکنی یک حلقه چاه در شهر خشت اقدام نماید.
 )۱محل پروژه :شهر خشت
 )۲مدت اجراء پروژه  3 :ماه
)۳محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات :خیابان قدوسی غربی  -نبش
خیابان سبحان -شرکت آبفا استان فارس -طبقه  -۲امور قرار دادها
 )۴برآورد اولیه 7/459/766/743 :ریال.
 )۵تاریخ نهایی اخذ اسناد97/01/08 :
 )۶تاریخ نهایی قبول پیشنهادات97/01/22 :
 )۷تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکات ارزیابی 97/01/27 :و تاریخ
بازگشایی پاکات مناقصه 97/01/29 :
 )۸به پیشنهادهای فاقد امضاء  ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد
از انقضاء مدت مقرر در مناقصه ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 )۹مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  380/000/000ریال.
 )۱۰قیمت اسناد ( 1200000ریال) به حساب  1528936404بانک ملت
به شناسه پرداخت  240008037112نام شرکت آب و فاضالب استان
فارس.
 )1۱اعتبارات طرح از محل اعتبارات موافقتنامه شماره  401ف 1307003
تامین آب و آبرسانی به شهرهای کوچک می باشد.
 )۱۲نوع تضمین شرکت در مناقصه :ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت
آب و فاضالب استان فارس(سه ماه اعتبار)
 )۱۳رعایت دستورالعمل اجرایی ایمنی در پروژه های آب و فاضالب
شهری الزامی است.
 )۱۴سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
 )۱۵جهت دریافت اسناد داشتن معرفی نامه و کارت ملی معتبر الزامی
میباشد.
وب سایت جهت باز بینی آگهی مناقصه  www.abfa-fars.irمیباشد.
پیمانکاران واجد شرایطی که مایل به شرکت در مناقصه میباشند میتوانند
با اعالم آمادگی کتبی نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .با
توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات ،کلیه شرکت کنندگان در مناقصه
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.
نوبت دوم ۹۶/12/27
تاریخ آگهی نوبت اول  ۹۶/12/22و
26464
/19786م الف
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با یاد تو تا گل کند شادابیام را

آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی

می
نپور

سال
بیست و سوم

بیتابی:

به سراغم گر تو میآیی آرام ،قدمت بر سر چشم
پشت سروستانم،
سروستان جاییست که به سر راز بیصدایی گران است.
بر سر هر کاج صداییست از واشدن یک گل یخ
خبر از بیخبری می آرند
در برریشهها حجمی از نمناکیست
(
ع
بوی خاک میدهد این رگها
ت) رها
پشت سروستان دست نوازش ،باز است
هر کس هوسی دارد باز
تا نسیم عطشش بدمد در پس بیبرگیها
در اینجا شقایقها تنهایند
تنهایی تا ابدها جاریست
به سراغ من اگر میآیی آرام
نکند بشنود ریشه تنهایی من

شماره

کارشناس(این شماره)سرویس ادبی-هنری :محمود شیر بازو

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139660311034003419مورخه  1396/11/9هيأت اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز ناحيه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي هدایت اله رحمانی فرزند علی به شماره شناسنامه  13صادره از شیراز
به شماره ملی  5489787805در اعیانی ششدانگ يک باب خانه ساخته شده در عرصه یک قطعه زمین موقوفه به مساحت  291/36مترمربع قسمتی از پالک
 2071/46اصلي واقع در بخش  4شيراز که برابر یک فقره اجاره نامه عادی با حق احداث اعیانی به متقاضی واگذار گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد/26174 .م الف
تاريخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه 1396/12/22
 26345/15963تاريخ انتشار نوبت اول :دوشنبه 1396/12/7
جهانبخش اسفندیاری نیا – رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی

نوع فراخوان  :ارزیایی 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
بارتبه  ۵در رشته کاوشهای زمینی جهت عملیات حفر یک حلقه چاه
آهکی و کف شکنی یک حلقه چاه در شهر نورآباد اقدام نماید.
 )۱محل پروژه :شهر نورآباد
 )۲مدت اجراء پروژه  3 :ماه
)۳محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات :خیابان قدوسی غربی  -نبش
خیابان سبحان -شرکت آبفا استان فارس -طبقه  -۲امور قرار دادها
 )۴برآورد اولیه 7/572/729/983 :ریال.
 )۵تاریخ نهایی اخذ اسناد97/01/08 :
 )۶تاریخ نهایی قبول پیشنهادات97/01/22 :
 )۷تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکات ارزیابی 97/01/26 :و تاریخ
بازگشایی پاکات مناقصه 97/01/28 :
 )۸به پیشنهادهای فاقد امضاء  ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد
از انقضاء مدت مقرر در مناقصه ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 )۹مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  385/000/000ریال.
 )۱۰قیمت اسناد ( 1200000ریال) به حساب  1528936404بانک ملت
به شناسه پرداخت  240008037112نام شرکت آب و فاضالب استان
فارس.
 )1۱اعتبارات طرح از محل اعتبارات موافقتنامه شماره  401ف 1307003
تامین آب و آبرسانی به شهرهای کوچک می باشد.
 )۱۲نوع تضمین شرکت در مناقصه :ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت
آب و فاضالب استان فارس(سه ماه اعتبار)
 )۱۳رعایت دستورالعمل اجرایی ایمنی در پروژه های آب و فاضالب
شهری الزامی است.
 )۱۴سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
 )۱۵جهت دریافت اسناد داشتن معرفی نامه و کارت ملی معتبر الزامی
میباشد.
وب سایت جهت باز بینی آگهی مناقصه  www.abfa-fars.irمیباشد.
پیمانکاران واجد شرایطی که مایل به شرکت در مناقصه میباشند میتوانند
با اعالم آمادگی کتبی نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .با
توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات ،کلیه شرکت کنندگان در مناقصه
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.
نوبت دوم ۹۶/12/27
تاریخ آگهی نوبت اول  ۹۶/12/22و
26462
/19790م الف

شرکت آبفا استان فارس

آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی

نوع فراخوان  :ارزیایی 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
بارتبه  ۵در رشته آب جهت عملیات تکمیل تصفیه خانه فاضالب شهر
کازرون اقدام نماید.
 )۱محل پروژه :شهر کازرون
 )۲مدت اجراء پروژه  8 :ماه
)۳محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات :خیابان قدوسی غربی  -نبش
خیابان سبحان -شرکت آبفا استان فارس -طبقه  -۲امور قرار دادها
 )۴برآورد اولیه 21/328/214/394 :ریال.
 )۵تاریخ نهایی اخذ اسناد97/01/08 :
 )۶تاریخ نهایی قبول پیشنهادات97/01/22 :
 )۷تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکات ارزیابی 97/01/27 :و تاریخ
بازگشایی پاکات مناقصه 97/01/29 :
 )۸به پیشنهادهای فاقد امضاء  ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد
از انقضاء مدت مقرر در مناقصه ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 )۹مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  1/070/000/000ریال.
 )۱۰قیمت اسناد ( 1500000ریال) به حساب  9153136بانک سپه به نام
شرکت مهندسین مشاور انهار جنوب.
 )1۱اعتبارات طرح از محل اعتبارات موافقتنامه شماره 1503002139
می باشد.
 )۱۲نوع تضمین شرکت در مناقصه :ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت
آب و فاضالب استان فارس(سه ماه اعتبار)
 )۱۳رعایت دستورالعمل اجرایی ایمنی در پروژه های آب و فاضالب
شهری الزامی است.
 )۱۴سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
 )۱۵جهت دریافت اسناد داشتن معرفی نامه و کارت ملی معتبر الزامی میباشد.
وب سایت جهت باز بینی آگهی مناقصه  www.abfa-fars.irمیباشد.
پیمانکاران واجد شرایطی که مایل به شرکت در مناقصه میباشند میتوانند
با اعالم آمادگی کتبی نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .با
توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات ،کلیه شرکت کنندگان در مناقصه
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.
نوبت دوم ۹۶/12/27
تاریخ آگهی نوبت اول  ۹۶/12/22و
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