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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 ابالغ دادنامه کیفری
شماره  دادنامه  موجب  به  که  اکبر  علی  فرزند  کارآمد  عبدله  آقای  به  بدینوسیله 
9609977118101173 مورخ 96/7/29 پرونده کالسه 960635 به اتهام نگهداری 
قرص متادون به تحمل 50 ضربه شالق تعزیری و پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای 
اعتراض  به حکم صادره  نسبت  چنانچه  ابالغ می شود.  است  نقدی محکوم گردیده 
به این مرجع  انتشار این آگهی درخواست خود را  دارند ظرف بیست روز از تاریخ 
واقع در بلوار جدید قرآن روبروی لونا پارک تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از 
انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. 681/م الف           26641    

دفتر شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شیراز

آگهی ابالغ دادنامه کیفری
شماره  دادنامه  موجب  به  که  باقر  فرزند  محمدی  هاشم  آقای  به  بدینوسیله 
اتهام  به   960608 کالسه  پرونده   96/12/28 مورخ   9609977118102393
تعزیری و پرداخت مبلغ یک  به تحمل 50 ضربه شالق  نگهداری 8 گرم تریاک 
به  نسبت  ابالغ می شود. چنانچه  است  نقدی محکوم گردیده  ریال جزای  میلیون 
حکم صادره اعتراض دارند ظرف بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی درخواست 
خود را به این مرجع واقع در بلوار جدید قرآن روبروی لونا پارک تسلیم نماید در 
غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. 

682/م الف         26642   
دفتر شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شیراز

آگهی ابالغ دادنامه کیفری
بدینوسیله به آقایان فرزاد خوب چین فرزند قلی و احمد رضا نام آوری فرزند حسین 
که به موجب دادنامه شماره 9609977118100327 مورخ 96/2/31 به تحمل 6 
ماه حبس تعزیری و تحمل 50 ضربه شالق و پرداخت مبلغ 4500000 ریال جزای 
نقدی محکوم گردیده است ابالغ می شود. چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض 
دارند ظرف بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی درخواست خود را به این مرجع 
واقع در بلوار جدید قرآن روبروی لونا پارک تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از 
انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. 683/م الف          26643    

دفتر شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شیراز

آگهی ابالغ دادنامه کیفری
بدینوسیله به آقای محمدعلی شیرازی فرزند منصور که به موجب دادنامه شماره 
9609977118102106 مورخ 96/11/29 به اتهام نگهداری و فروش مشروبات 
الکلی به تحمل یکسال حبس و پرداخت مبلغ هفتاد و دو میلیون ریال جزای نقدی 
محکوم گردیده است ابالغ می شود. چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض دارند 
ظرف بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی درخواست خود را به این مرجع واقع در 
بلوار جدید قرآن روبروی لونا پارک تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضای 

مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
 684/م الف        26644     

دفتر شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شیراز

آگهی ابالغ دادنامه کیفری
شماره  دادنامه  موجب  به  که  امراله  فرزند  گودرزی  مصیب  آقای  به  بدینوسیله 
9609977118100313 مورخ 96/2/31 به اتهام نگهداری متادون و کاالی قاچاق 
به تحمل 50 ضربه شالق تعزیری و پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال جزای نقدی 
محکوم گردیده است ابالغ می شود. چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض دارند 
ظرف بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی درخواست خود را به این مرجع واقع در 
بلوار جدید قرآن روبروی لونا پارک تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضای 

مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. 685/م الف         26645    
دفتر شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شیراز

آگهی ابالغ دادنامه کیفری
شماره  دادنامه  موجب  به  که  عزیز  فرزند  معصومی  مرادپور  امید  آقای  به  بدینوسیله 
9609977118100078 مورخ 96/1/29 به اتهام حمل و نگهداری مشروبات الکلی به 
پرداخت مبلغ سی و شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است ابالغ می شود. 
چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض دارند ظرف بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی 
درخواست خود را به این مرجع واقع در بلوار جدید قرآن روبروی لونا پارک تسلیم 
نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد 

شد. 687/م الف          26647      
دفتر شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شیراز

آگهی ابالغ دادنامه کیفری
شماره  دادنامه  موجب  به  که  حسین  ملک  فرزند  فر  عابدی  قادر  آقای  به  بدینوسیله 
9609977118100089 مورخ 96/1/31 پرونده کالسه 960042 به اتهام در معرض 
قرار دادن متادون به تحمل 50 ضربه شالق تعزیری و پرداخت مبلغ نه میلیون ریال جزای 
نقدی محکوم گردیده است ابالغ می شود. چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض دارند 
انتشار این آگهی درخواست خود را به این مرجع واقع در  ظرف بیست روز از تاریخ 
بلوار جدید قرآن روبروی لونا پارک تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت 

مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. 689/م الف      26649  
دفتر شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شیراز

آگهی ابالغ دادنامه کیفری
بدینوسیله به آقای پویا کریمیان فرزند عنایت اله که به موجب ش بایگانی 960019 
توزیع  نگهداری  اتهام  به   96/1/27 مورخ   9609977118100048 شماره  دادنامه 
متادون به تحمل 50 ضربه شالق تعزیری و پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال جزای 
نقدی محکوم گردیده است ابالغ می شود. چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض دارند 
انتشار این آگهی درخواست خود را به این مرجع واقع در  ظرف بیست روز از تاریخ 
بلوار جدید قرآن روبروی لونا پارک تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت 

مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. 691/م الف        26650    
دفتر شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شیراز

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی 
بدینوسیله به آقای علی اکبر محمودی فعال مجهول المکان که به موجب دادنامه شماره 
وجه  تومان   23/000/000 مبلغ  استرداد  به    97/1/26  –  9709977180200008
تقدیم  تاریخ  از  تأدیه  تأخیر  و خسارت  ملی  بانک  شماره 80148  به  قطعه چک  یک 
دادخواست تا یوم الوصول به انضمام حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی در حق غالم 
رضا نصرپور محکوم گردیده است  ابالغ می شود که از تاریخ انتشار این آگهی بیست 
روز مهلت اعتراض واخواهی دارد و سپس بیست روز دیگر مهلت تجدید نظر خواهی 
این  غیر  در  نماید.  تسلیم  کازرون  دادگاه  دوم  شعبه  دفتر  به  را  خود  درخواست  دارد 

صورت برابر قانون اقدام خواهدشد.         7/87           105/م الف
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کازرون

آگهی ابالغ دادنامه کیفری
به موجب دادنامه  به آقای هادی جعفری حیدرآبادی فرزند محمدباقر که  بدینوسیله 
اتهام  به   960035 ش  کالسه   96/1/24 مورخ   9609977118100031 شماره 
نگهداری کاالی ممنوع به پرداخت مبلغ دویست و سی و هفت میلیون و پانصد هزار 
ریال جزای نقدی محکوم گردیده است ابالغ می شود. چنانچه نسبت به حکم صادره 
اعتراض دارند ظرف بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی درخواست خود را به این 
مرجع واقع در بلوار جدید قرآن روبروی لونا پارک تسلیم نماید در غیر اینصورت پس 
از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. 690/م الف      26651    

دفتر شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شیراز

آگهی ابالغ دادنامه کیفری
شماره  دادنامه  موجب  به  که  خداکرم  فرزند  آخوندی  میالد  آقای  به  بدینوسیله 
9609977118100984 - 96/6/29 به اتهام نگهداری کاالی قاچاق به پرداخت مبلغ 
سی و شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است ابالغ می شود. چنانچه نسبت 
به حکم صادره اعتراض دارند ظرف بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی درخواست 
خود را به این مرجع واقع در بلوار جدید قرآن روبروی لونا پارک تسلیم نماید در غیر 

اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
 688/م الف              26648      

دفتر شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شیراز

آگهی ابالغ دادنامه کیفری
بدینوسیله به آقایان مجتبی خاکسار فرزند عزیر و وحید شریفی فرزند قلی که به 
موجب دادنامه شماره 9609977118100204 مورخ 96/2/25 به اتهام حمل و 
نگهداری مشروبات الکلی به پرداخت مبلغ چهارصد و پنج میلیون ریال جزای نقدی 
محکوم گردیده است ابالغ می شود. چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض دارند 
ظرف بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی درخواست خود را به این مرجع واقع در 
بلوار جدید قرآن روبروی لونا پارک تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضای 

مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. 686/م الف         26646    
دفتر شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شیراز

نازدانه  قالی عروسی  پودهای  بود. آخرین  زمستان کویر  بلندی شب های  به  بهار  روزهای 
پسرش را می بافت. آهی کشید، انگشت اشاره اش را قالب کرد و عرق پیشانی اش را گرفت. 
نسیم کوتاهی وزید، به اندازه ای که چند شکوفه از درخت سیب پرپر زد و به زمین ریخت. 
کالغی بر درخت نشست و چند بار قار زد. زیر لب گفت: خوش خبر باشی. حرفش تمام 
نشده بود که صدای کوبه در که انگار تردید داشت به گوشش رسید. زن با تردید از پله ها 
پایین آمد، در را گشود. جوانی با پیراهنی به رنگ خاک و چفیه ای سفید بر دوش مقابلش 
ایستاده بود. مادر از خوشحالی جیغ کشید و نازدانه پسرش را در آغوش گرفت و صدای 

محمدرضا عسکریکل کشیدن زنان روستا در گوشش طنین انداز شد.

هانیه فاطمی )غزل(
هلیا یوسفی علی یزدانی

سید محمد فاطمی

امیررضا دشتی رحمت آبادی

فاطمه یزدانی

حدیث یزدانی

می کنم،  لمس  که  را  کهن سالش  دستان 
در  می گیرم.  عجیبی  آرامش 
قصه های  صورتش  چین وچروک های 
ناگفته ای از رنج نهفته است. مردی که 
به جنگ کویر شتافته  در جوانی اش 
تفتیده درختانی سرسبز  از خاک  و 
را رویانده. او که سال ها بی دریغ و 
بی هیچ توقعی زحمت کشیده تا لقمه 

نانی حالل برای خانواده اش 
به دست بیاورد و اکنون نیز 

پدربزرگ  چشمداشتی  بی اندک 
مهربانی ست.

هم  با  بودند.  گرفته  عجیبی  تصمیم  خانواده ام 
صدای  رفتیم.  وحشتناک  و  تاریک  جنگلی  به 
کلبه  به  می شد.  شنیده  شغال ها  زوزه  و  خفاش ها 
شد.  روشن  کلبه  یک دفعه  رسیدیم.  تاریکی 
را  بودیم  آورده  خود  با  که  خوراکی هایی 
از  که  شدیم  راهی  متوجه  بعد  خوردیم. 
به  پایین. همگی  به  می خورد  پله  کلبه  انتهای 
بود.  پله ها  کنار  در  عنکبوتی  رفتیم.  پایین 
زمین  داخل  به  ما  و  شد  باز  زمین  یک دفعه 
ترسیده  بلعید.  مرا  موجود  یک  و  افتادیم؛ 

ا بودم. یک دفعه فکری به ذهنم رسید. فلفلی که در جیب داشتم  ر
درآوردم و زیر دندان های آن موجود عجیب وغریب انداختم. به عطسه افتاد و من 
از دهانش بیرون پریدم. خیلی وحشتناک بود. یک دفعه تکانی خوردم. مادرم مرا 

از خواب بیدار می کرد و می گفت: بلند شو! مدرسه ات داره دیر میشه.

تازه از مدرسه برگشته بودم، داشتم لباس هایم را درمی آوردم که صدای 
ترمز اتومبیلی با کشیده شدن الستیک هایش به تن خیابان همراه با جیغی 
مهیب به گوشم رسید. از ترس قلبم تند تند می زد. صدای جیغ به گوش 
می کرد  ناله  و  بود  تصادف کرده  پسری  دویدم.  به خیابان  می رسید. 
و مادرش باالی سرش اشک می ریخت. حالش خیلی بد بود. مادرش 
می گفت: پسرم! چقدر گفتم موقع رد شدن از خیابون دستم را ول 

نکن.

درمی آوردم که صدای  را  لباس هایم  داشتم  بودم،  برگشته  مدرسه  از  تازه 
ترمز اتومبیلی با کشیده شدن الستیک هایش به تن خیابان همراه با جیغی 
و  بود  ایستاده  ماشینی  رفتیم.  خیابان  به  همه  رسید.  گوشم  به  مهیب 
مادر!  نمی شنید می گفت:  به پیرزنی که گوشش خوب  راننده اش داشت 
هیچ وقت تنها از خیابان رد نشو. خدا رحم کرد که بهت نزدم. چقدر بوق 
زدم و متوجه نشدی. همه خدا را شکر کردیم که اتفاق بدی نیفتاده بود 

و به خانه برگشتیم.

می گویند درست زمان جنگ به دنیا آمده ام. دختربچه ای چندماهه بودم 
که بابا درس و مدرسه را می گذارد و برای دفاع از خاک میهن به جبهه 
می رود. طولی نمی کشد که خبر شهادتش کل آبادی را پر می کند و 
مدرسه  به  که  است  روزی  اولین  امروز  را.  جهان  کل  می گویم  من 
می روم. خانم معلم صدایم کرد: مرضیه یزدانی؛ و من گفتم: حاضر. 
خانم معلم پرسید: نام پدر؟ اشک از چشمانم جاری شد. خانم معلم 
سر  مادرشون  و  پدر  بدون  امروز  بچه ها  همه  دخترم!  گفت: 
کالس درس حاضر شدن و هیچکدوم مثل تو گریه نمی کنن. برو 
دست و صورتت رو بشور و بیا. به حیاط مدرسه رفتم و بازهم 

گریه کردم. آبی به صورتم زدم. در این فاصله که در کالس نبودم 
خانم  برگشتم.  به کالس  پدرم شهید شده. وقتی  بودند که  گفته  معلم  خانم  به  دوستانم 

معلم گفت: دخترم! پدر تو همیشه زنده هست و االن هم تو رو می بینه و در کنار تو هست. پس 
سعی کن تالش کنی و درس هات رو خوب بخونی و مثل پدرت معلم بزرگی برای انسان ها بشی. 
به داشتن چنین پدری افتخار کن. ما هم به او افتخار می کنیم که برای دفاع از خاک میهن، جان 
خودش رو فدا کرده. حرف های خانم معلم آرامم کرد. احساس غرور کردم و دیگر با شنیدن نام 

پدرم گریه نکردم.

همیشه  مثل  مادربزرگ  برگشتم.  که  مدرسه  از 
توی داالن خانه روی گلیم دستباف خودش نشسته 
بود و داشت با دست های لرزانش داشت گلیم نویی 
گفتم:  و  کردم  سالم  مادربزرگ  به  می بافت. 
مادربزرگ دارید بازم گلیم می بافید؟ برای کی 
هست؟ مادربزرگ گفت: برای شما می بافم که 
پیرزن  من  از  یادی  کردید  نگاهش  وقت  هر 
انجام  رو  کارات  برو  زود  هم  حاال  بکنید. 
بده، کمی هم بخواب که خستگی ات در بره 
که می خوایم بریم خونه دایی. از خوشحالی 

مادربزرگ را بوسیدم و رفتم که زودتر مشق هایم را بنویسم. 
بعد از تمام شدن مشق هایم کمی خوابیدم. با صدای مهربان مادربزرگ از خواب 
بیدار شدم. با او چای نوشیدم و آماده شدم که به خانه دایی برویم. مادربزرگ 
گفت: دخترم لباس گرم بپوش که سرما نخوری. به حرف مادربزرگم گوش دادم 

و خدا را شکر کردم که مادربزرگ به این مهربانی و خوبی دارم.

تنها بودم، لب های وحشی باد مرا بر کوه 
و  می چرخاند  هدف  و  بی مقصد  بیابان  و 
تا  می گذرانید.  غربت  خرابه های  از 
روزی که به ساحل دست های قشنگت 
و چشمه چشمان زیبایت رسیدم. غبار 
کرد.  پاک  قلبت  نسیم  را  تنهایی ام 
پیچک  یک  مثل  و  شدم  سرخوش 
تو  پیچیدم.  احساست  دور  اهلی 

شدی مثنوی شعر زیبای وجودم.

آگهي مناقصه دو مرحله اي
 به شماره 97-13

معدل  خیابان  شیراز  آدرس  به  فارس  برق  توزیع  شركت  گزار:  مناقصه  نام   -1
تداركات  امور  تلفن  تلفن:32319374-80  مالصدرا-  و  فلسطین  حدفاصل 

32317869
مطالبات و  قطع و وصل و وصول  عملیات  اجرای  مناقصه: دستمزد  2- موضوع 
بازدید از محل و تهیه کروکی در بخش های فسارود و مرکزی در شهرستان داراب  
3 - زمان دریافت اسناد مناقصه: در ساعت اداری )از ساعت 7/30 الی14/30( از 

تاریخ 97/1/29 لغایت 97/2/3 به مدت 5 روز كاری          
به مبلغ 200000 ریال  نیاز جهت تحویل اسناد: فیش واریزی  4- مدارك مورد 
واریز به حساب جاری شماره 74827 - 07860 بانك تجارت  شعبه فلسطین شیراز

5-آدرس محل  دریافت اسناد: شیراز- خیابان معدل- حدفاصل فلسطین و مالصدرا 
شرکت توزیع نیروی برق استان فارس- امور تدارکات- تلفن 32317869 

6-آدرس محل تحویل اسناد: دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطالع رسانی 
معامالت توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir و شرکت توزیع نیروی برق 

استان فارس به آدرس www.farsedc.ir  امكان پذیر می باشد.
7 -  زمان تحویل اسناد: ساعت 8 صبح روز دوشنبه  مورخ 97/2/17

8- محل برگزاری مناقصه: شركت توزیع نیروی برق استان فارس - طبقه اول - 
دفتر معاونت پشتیبانی              

مورخ  دوشنبه  روز   10 ساعت  واصله  پیشنهادهای  پاكات:  بازگشایی  زمان   -9
به  گردد،  می  قرائت  و  باز  مناقصه  كمیسیون  اعضای  حضور  با   97/2/17
پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی كه بعد از موعد مقرر در 

بند 7 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
10 - ذكر شماره مناقصه روی پاكات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در 

جلسه آزاد است. 
11- تضمین شركت در مناقصه: مبلغ 20/000/000 ریال كه به صورت ضمانتنامه 
بانكی یا چك تضمین شده در وجه مناقصه گزار یا مطالبات  بانكی، چك  معتبر 
بلوكه شده توسط امور مالی این شركت می باشد كه بایستی در پاكت الف قرار 
گرفته و همزمان با سایر پاكات تحویل مناقصه گزار گردد. ضمنا تضمین كمتر از 

مبلغ یاد شده یا سایر موارد )چك شخصی، وجه نقد و...( قابل قبول نمی باشد.
12 - شركت توزیع برق فارس در رد یا قبول كلیه پیشنهادات مختار می باشد.           

13- مناقصه به صورت عمومی و در دو مرحله برگزار می گردد.
14- پرداخت کلیه هزینه های كسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد.    

15- سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
2475/م الف                       26658                       

 شرکت توزیع نیروي برق استان فارس

آگهي مناقصه دو مرحله اي
 به شماره 97-1

معدل  خیابان  شیراز  آدرس  به  فارس  برق  توزیع  شركت  گزار:  مناقصه  نام   -1
تداركات  امور  تلفن  تلفن:32319374-80  مالصدرا-  و  فلسطین  حدفاصل 

32317869
2- موضوع مناقصه: دستمزد انجام کلیه عملیات مورد نیاز جهت تعمیرات انواع 

ترانسفورماتور
3 - زمان دریافت اسناد مناقصه: در ساعت اداری )از ساعت 7/30 الی14/30( از 

تاریخ 97/2/1 لغایت 97/2/5 به مدت 5 روز كاری          
به مبلغ 200000 ریال  نیاز جهت تحویل اسناد: فیش واریزی  4- مدارك مورد 
واریز به حساب جاری شماره 74827 - 07860 بانك تجارت  شعبه فلسطین شیراز

5-آدرس محل  دریافت اسناد: شیراز- خیابان معدل- حدفاصل فلسطین و مالصدرا 
شرکت توزیع نیروی برق استان فارس- امور تدارکات- تلفن 32317869 

6-آدرس محل تحویل اسناد: دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطالع رسانی 
معامالت توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir و شرکت توزیع نیروی برق 

استان فارس به آدرس www.farsedc.ir  امكان پذیر می باشد.
7 -  زمان تحویل اسناد: ساعت 8 صبح روز شنبه  مورخ 97/2/22

8- محل برگزاری مناقصه: شركت توزیع نیروی برق استان فارس - طبقه اول - 
دفتر معاونت پشتیبانی              

9- زمان بازگشایی پاكات: پیشنهادهای واصله ساعت 10 روز شنبه مورخ 97/2/22 
فاقد  پیشنهادهای  به  قرائت می گردد،  باز و  مناقصه  اعضای كمیسیون  با حضور 
آگهی   7 بند  در  مقرر  موعد  از  بعد  كه  پیشنهاداتی  و  مخدوش  مشروط،  امضاء 

مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
10 - ذكر شماره مناقصه روی پاكات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در 

جلسه آزاد است. 
11- تضمین شركت در مناقصه: مبلغ 385/000/000ریال كه به صورت ضمانتنامه 
بانكی یا چك تضمین شده در وجه مناقصه گزار یا مطالبات  بانكی، چك  معتبر 
بلوكه شده توسط امور مالی این شركت می باشد كه بایستی در پاكت الف قرار 
گرفته و همزمان با سایر پاكات تحویل مناقصه گزار گردد. ضمنا تضمین كمتر از 

مبلغ یاد شده یا سایر موارد )چك شخصی، وجه نقد و...( قابل قبول نمی باشد.
12 - شركت توزیع برق فارس در رد یا قبول كلیه پیشنهادات مختار می باشد.           

13- مناقصه به صورت عمومی و در دو مرحله برگزار می گردد.
14- پرداخت کلیه هزینه های كسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد.    

15- سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
2476/م الف                       26659                      

 شرکت توزیع نیروي برق استان فارس

آگهي مناقصه دو مرحله اي 
به شماره 97-9

معدل  خیابان  شیراز  آدرس  به  فارس  برق  توزیع  شركت  گزار:  مناقصه  نام   -1
تداركات  امور  تلفن  تلفن:32319374-80  مالصدرا-  و  فلسطین  حدفاصل 

32317869
2- موضوع مناقصه: مناقصه انجام عملیات تست و تصفیه روغن و تعمیرات جزیی 

ترانس در محل  
3 - زمان دریافت اسناد مناقصه: در ساعت اداری )از ساعت 7/30 الی14/30( از 

تاریخ 97/1/30 لغایت 97/2/4 به مدت 5 روز كاری          
به مبلغ 200000 ریال  نیاز جهت تحویل اسناد: فیش واریزی  4- مدارك مورد 
واریز به حساب جاری شماره 74827 - 07860 بانك تجارت  شعبه فلسطین شیراز

5-آدرس محل  دریافت اسناد: شیراز- خیابان معدل- حدفاصل فلسطین و مالصدرا 
شرکت توزیع نیروی برق استان فارس- امور تدارکات- تلفن 32317869 

6-آدرس محل تحویل اسناد: دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطالع رسانی 
معامالت توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir و شرکت توزیع نیروی برق 

استان فارس به آدرس www.farsedc.ir  امكان پذیر می باشد.
7 -  زمان تحویل اسناد: ساعت 8 صبح روز شنبه  مورخ 97/2/22

8- محل برگزاری مناقصه: شركت توزیع نیروی برق استان فارس - طبقه اول - 
دفتر معاونت پشتیبانی              

مورخ  شنبه  روز   10:15 ساعت  واصله  پیشنهادهای  پاكات:  بازگشایی  زمان   -9
به  گردد،  می  قرائت  و  باز  مناقصه  كمیسیون  اعضای  حضور  با   97/2/22
پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی كه بعد از موعد مقرر در 

بند 7 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
10 - ذكر شماره مناقصه روی پاكات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در 

جلسه آزاد است. 
11- تضمین شركت در مناقصه: مبلغ 230/000/000ریال كه به صورت ضمانتنامه 
بانكی یا چك تضمین شده در وجه مناقصه گزار یا مطالبات  بانكی، چك  معتبر 
بلوكه شده توسط امور مالی این شركت می باشد كه بایستی در پاكت الف قرار 
گرفته و همزمان با سایر پاكات تحویل مناقصه گزار گردد. ضمنا تضمین كمتر از 

مبلغ یاد شده یا سایر موارد )چك شخصی، وجه نقد و...( قابل قبول نمی باشد.
12 - شركت توزیع برق فارس در رد یا قبول كلیه پیشنهادات مختار می باشد.           

13- مناقصه به صورت عمومی و در دو مرحله برگزار می گردد.
14- پرداخت کلیه هزینه های كسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد.    

15- سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
2679/م الف                       26660                       

 شرکت توزیع نیروي برق استان فارس


