تاریخ

ِ
خلوت جمع،
گاهی میا ِن
یا در انزوای خویش،
موسیقیِ نگا ِه تو را گوش میکنم!
ِ
شوق این محال،
وز
ِ
که دستم به دست توست،
من جای راه رفتن
پرواز میکنم!...
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اردیبهشت

روزنامه

1397

چهارشنبه

اکب

ر یزدا

نی
(آیه)

چند سطر در پاسداشت زبان پارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

به نام دادار
هر ملتی را هویتیست و هر جامعهای را اسطورههایی که به فرهنگ و هویت آن جوامع غنا میبخشند .ملل جهان را ارج
نهادن به اسطورههای ادبی و هنری باعث میشود تا از بسیاری از تنگناها و بحرانهای فرهنگی و زبانی عبور کنند .اودیسه
و الیاد هومر تا کمدی الهی دانته و شاهانه نامهای چون شاهنامه حکیم توس این سه کتاب را بدان خاطر نام بردم که معموالً
ازلحاظ ارزش اسطوره و حماسه در کنار هم قرار میگیرند .اگر نخواهم احساسات وطنپرستی را هم در این نوشتار دخالت
دهم در این مجال کم شاهنامه را کتابی میدانم که هر کتاب گرانسنگ دیگری را در کنارش نهادن زیره به کرمان بردن
است .نوشتاری منظوم که در وحدانیت ،بزم ،رزم ،غزلیات عاشقانه و اشعار پندآمیز و از همه مهمتر زنده کنندهٔ زبان
پارسی است .رزمی چون رستم و افراسیاب ،تراژدی غمانگیزی چون جنگ رستم و سهراب ،عاشقانههای بیژن و منیژه و
آزادگی مردی چون تهمتن و عفت کالم مثالزدنی فردوسی در روایت اسطوره و تاریخ در وحدانیت میفرماید:
ندانم چه ای هر چه هستی توایی
		
خداوند باال و پستی توایی
در خداپرستی و اقرار به خداوند کالمی نیافتم زیباتر از اینکه هم اقرار به بودنش باشد و هم اقرار به نادانی آدمی در
درک ذاتش نموده باشد.
و این بیت در دانایی بشر حکمی مسلم است .حکمی به قدرت علم ریاضی دو و دو چهار،
ز دانش دل پیر برنا بود
توانا بود هر که دانا بود		
پاکدامنی و عفت کالمش در اوج است چنانکه تهمینه شبانه خود را تسلیم رستم میکند؛ اما فردوسی چنان موشکافانه
داستان را پی میگیرد که بدون حضور پدر و احضار موبد اجازه ازدواج به قهرمان داستانش نمیدهد تا همسر تهمتن و
مادر سهراب را از هر دامن آلودگی بر حذر دارد .رستم آزادهایست بیمثال و فردوسی حتی رخش او را به داغ نام کسی
نمیآراید .رستم زمانی که اسفندیار برای بردنش به نزد شاه با دستان بسته بهسوی او آمده او را خطاب قرار میدهد:
نبندد مرا دست چرخ بلند
		
که گفتت برو دست رستم ببند
انصاف و مردانگی حکیم توس تا بدآنجاست که دشمن ایران را سعدوقاص فرمانده سپاه تازی را مردی بزرگ مینامد
و در جنگها و رزمها از جاده اعتدال خارج نمیشود .فردوسی چنان ساحریست در کالم که شما را به کنه داستان
میکشد چنان تصویرسازی میکند که گویی بر پرده سینما روایت را به دیدار نشستهاید .مجالی بود این سحر قلم را
به لذت مینشستیم؛ اما با این سخن به پایان بزم گفتار مینشینیم چراکه در سراسر شاهنامه ناسزایی نمیبینید و کالمی
خارج عفت قلم نمییابید .چنانکه ضحاک پسر مرداس بهوسیله ابلیس فریبخورده و قصد جان پدر میکند .فردوسی
میخواهد بگوید پسری که قصد پدر کند از خون او نیست و به قول امروزیها حاللزاده نیست .بنگرید چگونه این
دشنام را میدهد.
بخون پدر هم نباشد دلیر
		
که فرزند بد گر بود نره شیر
پژوهنده را راز با مادر است
		
اگر در نهانی سخن دیگر است

صفحه
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فری

دو
ن مش

شماره

یری

2237
سال
بیست و چهارم

هوا سرد است
و این سرمای برف نیست
یا که چله زمستان
هوا سرد است و من میلرزم
و هی یکریز میلرزم
پاییز نیست
و اینکه خورشیدگرفتگی زمین را به
انجماد برده باشد
حج
ت

ا
ل
فقط
هر
فع 
تجو
نیستی و هوا سرد است...
سوگند به قلبی که در این سینه نشسته
من نیستم این پیر در آیینه نشسته
در آینه پیوسته پی نور دوانم
بااینکه به دل غصه دیرینه نشسته
در باور من حس قشنگی شده ساکن
آنگونه که یک خسته در آدینه نشسته
زخم است که بر زخم نشیند به دل اما
صبر است که بر این دل بیکینه نشسته
همراه گل و غنچه که بوده است بهجز خار
این خار که در پای پر از پینه نشسته
سهراب زمانیم پر از شور ،شبیه
عشقی که دروندل تهمینه نشسته
هرچند به دل غصه نشستهست فراوان
امید به فرداست که در سینه نشسته

فریبا

فت
حی

به خانه میآیی
پرده را کنار میزنی
یاسمن موج میزند به گوشه پنجرهام
و من به زنی میاندیشم
که روبهرویم نشسته
زنی که بارها
رفتهام تا حریر گلهای پیراهنش
تا عطر بابونه و صداش
که نزدیک میشود و
نامم را زیباتر میکند
مح
مدرض
ا
ع
زیباتر میشوی
س
کری
آنگاهکه انگشت نسیم را
روی لبهام میکشی
تا داغ سیگارهای پیدرپی را
پاککنی
میدانم بازمیگردی
من در عشق میزیام
تا تو گهوارهام را
چون کودکیهای دور
به خوابی شیرین برسانی
و انتهای سطرهایم
مادری شود
که روح بلندی داشت...
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.
toloudaily@gmail.com

کارشناس (این شماره) سرویس ادبی  -هنری :محمدرضا عسکری

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  1396/09/30 - 139660311036003797و رای اصالحی  1396/09/30 - 139660311036003798هيأت 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 آقای غالمحسن بنی اسدی پور فرزند احمد بشماره شناسنامه  ۱صادره از دوگنبدان (گچساران ) در اعیانی سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  235/84مترمربع احداثی در یک قطعه زمین وقفی پالک ۴۶۹۵
فرعی از  ۱۱۰۲اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  ۱۱۰۲اصلی واقع در بخش  ۳شیراز که برابر با اجاره نامه اوقافی با حق احداث اعیان به اجاره متقاضی برگزار شده محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز 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 .مساحت در سامانه  117/92متر مربع قید گردیده برابر با نظریه کارشناسی اعیانی سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/02/26 :
تاريخ انتشار نوبت اول1397/02/11 :
به مساحت  235/84متر مربع در تصرف متقاضی است		 .
غالمحسین رییسی – رييس ثبت اسناد و امالک منطقه  4شيراز
										26723/16183
/2789م الف

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
با رتبه  ۵در رشته کاوشهای زمینی جهت عملیات کف شکنی دو حلقه
چاه آهنکی در شهر قائمیه اقدام نماید.
 )۱محل پروژه :شهر قائمیه
 )۲مدت اجراء پروژه 3 :ماه
)۳محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات :خیابان قدوسی غربی
 نبش خیابان سبحان -شرکت آبفا استان فارس -طبقه  -۲امور قراردادها
 )۴برآورد اولیه 3/334/063/135 :ریال.
 )۵تاریخ نهایی اخذ اسناد97/03/1 :
 )۶تاریخ نهایی قبول پیشنهادات97/03/27 :
 )۷تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکات ارزیابی 97/03/28 :و تاریخ
بازگشایی پاکات الف و ج 97/03/29 :
 )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  170000000ریال.
 )۱۰قیمت اسناد ( 1200000ریال) به حساب  1528936404بانک
ملت به شناسه پرداخت  240008037112نام شرکت آب و فاضالب
استان فارس.
 )1۱اعتبارات طرح از محل اعتبارات تامین آب و آبرسانی به شهرهای
کوچک استان  401ف  1307003می 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.ir
میباشد .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.irثبت نام و کد کاربری دریافت نمایند و
همراه با پاکات پیشنهاد خود کد کاربری را تحویل نمایند.
نوبت دوم ۹۶/02/29
تاریخ آگهی نوبت اول  97/02/26و
26886
/5078م الف

شرکت آبفا استان فارس

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139660311003003988هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك
ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای ناصر جوکار فرزند غالمحسین بشماره
شناسنامه  10صادره از کازرون در ششدانگ يك کارگاه که  1/5دانگ مشاع از
ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می باشد به مساحت ششدانگ 832/40
مترمربع پالك  378فرعي از  64اصلي مفروز و مجزي شده از پالك  62الی  64اصلي
قطعه  9بخش  7فارس خريداري از مالك رسمي آقای عبداله لشکری محرز گرديده
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 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 يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را
به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم
/70م الف
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد7/183 .
تاريخ انتشار نوبت دوم 1397/2/26 :
تاريخ انتشار نوبت اول 1397/2/11 :
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139660311003004135هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك
ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي نصرت اسدی فرزند عبدالشا بشماره
شناسنامه  163صادره از ماهور میالتی در ششدانگ يك باب خانه که  1/5دانگ مشاع
از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می باشد به مساحت ششدانگ 199/73
مترمربع پالك  2987فرعي از  55اصلي مفروز و مجزي شده از پالك  95فرعی از
 55اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري از مالك رسمي آقای حاتم لشکری محرز
گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي
شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 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 يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را
به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم
/67م الف
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد7/184 .
تاريخ انتشار نوبت دوم 1397/2/26 :
تاريخ انتشار نوبت اول 1397/2/11 :
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139660311003004142هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك
ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای امین قائدی فرزند مظفر بشماره
شناسنامه  7صادره از نورآباد در ششدانگ يك باب خانه که  1/5دانگ مشاع از
ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می باشد به مساحت ششدانگ 252/59
مترمربع پالك  2984فرعي از  55اصلي مفروز و مجزي شده از پالك  55اصلي قطعه
 9بخش  7فارس خريداري از مالك رسمي وراث بی بی بانو جاویدی محرز گرديده
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 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 يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را
به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم
/54م الف
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد7/188 .
تاريخ انتشار نوبت دوم 1397/2/26 :
تاريخ انتشار نوبت اول 1397/2/11 :
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139660311003003904هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك
ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم فرحناز زارع خفری فرزند حسن
بشماره شناسنامه  77صادره از نورآباد در ششدانگ يك باب خانه که  1/5دانگ مشاع
از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می باشد به مساحت ششدانگ 219/57
مترمربع پالك  1661فرعي از  59اصلي مفروز و مجزي شده از پالك  58و 59
اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري از مالك رسمي آقای حمیدرضا گشتاسبی محرز
گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي
شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 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 يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را
به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم
/57م الف
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد7/187 .
تاريخ انتشار نوبت اول  1397/2/11 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1397/2/26 :
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139660311034003708مورخه  1396/12/14هيأت 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 خانم فرح
محمدی فرد فرزند سیدمجید به شماره شناسنامه  121صادره از بندر امام خمینی به
شماره ملی  1950773817در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه به مساحت
 58/85مترمربع قسمتی از پالک  2071اصلي واقع در بخش چهار شيراز خريداري
از مالک رسمي مع الواسطه قدرت اله شریفی 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
26717/16185
طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد/3275 .م الف
تاريخ انتشار نوبت اول :سه شنبه 1397/02/11
تاريخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1397/02/26
جهانبخش اسفندیاری نیا – رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139660311034003709مورخه  1396/12/14هيأت 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 آقای
سیدمحمد محمدی فرد فرزند سیدمجید به شماره شناسنامه  798صادره از شیراز به شماره
ملی  2297898355در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه به مساحت 58/85
مترمربع قسمتی از پالک  2071اصلي واقع در بخش  4شيراز خريداري از مالک رسمي
مع الواسطه قدرت اله شریفی 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
26718/16184
خواهد شد/3274 .م الف
تاريخ انتشار نوبت اول :سه شنبه 1397/02/11
تاريخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1397/02/26
جهانبخش اسفندیاری نیا – رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي مناقصه شماره 97 - 129

کد مناقصه در سامانه تدارکات الکترنیکی دولت
200977003000003

شرکت توزیع نیروی برق شیراز در نظر دارد اجرای عملیات طرح های نیرورسانی به پروژه های
روستایی در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق کوار را براساس فهرست بهاء سازمان برنامه و
بودجه سال  96از طریق برگزاری مناقصه عمومی (یک مرحله ای) با شرایط مشروحه زیر به
پیمانکار دارای صالحیت واگذار نماید.
-1تاریخ فروش اسناد مناقصه :از تاریخ  97/02/29تا تاریخ  97/03/02در ساعات اداری  7:30تا 14
 -2مهلت تحویل پیشنهادها (پاکت های الف ،ب و ج) :حداکثر تا ساعت  14روز شنبه تاریخ
 97/03/12می باشد .به پيشنهادهايی که فاقد امضاء مشروط ،مخدوش و پيشنهادهایي كه بعد از
انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
- 3تاریخ بازگشایی پیشنهادها :ساعت  11صبح روز یکشنبه تاریخ  97/03/13می باشد.
 -4محل فروش اسناد مناقصه :شیراز -میدان آزادی -ابتدای خیابان جهاد سازندگی  -نبش کوچه
 -3شرکت توزیع نیروی برق شیراز -امور تدارکات
 -5قیمت فروش اسناد مناقصه :مبلغ  100/000ريال واریز به حساب جاری شماره 5712070929
با کد شناسه  59010709290001660نزد بانک تجارت شعبه آزادی شیراز به نام شرکت توزیع
نیروی برق شیراز
-6به پيشنهادهاي فاقد امضاء مشروط ،مخدوش و پيشنهادهایي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در
فراخوان واصل می شود و همچنین پیشنهادهای ثبت نشده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir :مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 - 7مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ یکصد و سی و چهار میلیون و پانصد و پنجاه هزار و به
عدد ( )134/550/000ريال است که می بایست به صورت یکی از موارد زیر باشد:
 -7-1ضمانت نامه های صادر شده از سوی موسسات غیربانکی دارای مجوز الزم از سوی بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران
 -7-2رسید بانکی واریز وجه مذکور به حساب شماره  2175123009007بانک ملی شعبه امام
خمینی شیراز به نام شرکت توزیع نیروی برق شیراز
 -7-3گواهی کسر از مطالبات تایید شده امور مالی شرکت توزیع نیروی برق شیراز (سهامی خاص)
 -7-4ضمانت نامه های صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور
ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران
 -7-5اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید
 -7-6وثیقه ملکی معادل  %85ارزش کارشناسی رسمی آن.
 -7-7ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده
 -8مدت انجام کار 3 :ماه
		
و یا می شوندو طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.
 -9ارائه گواهینامه تایید صالحیت از سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور در رشته نیرو الزامی
است و پیشنهاد پیمانکارانی که فاقد این گواهینامه باشند بازگشایی نخواهد شد.
 -10هزینه دو نوبت چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
-11مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد.
 - 12ساير اطالعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به
آدرس www.setadiran.ir :مراجعه و یا با شماره تلفن  32299685امور تدارکات تماس
26882
حاصل نمایند/5075 .م الف

شرکت توزيع نيروي برق شیراز

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  1396/06/25 - 139660311036002524هيأت 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 آقای محمد
تیموری فرزند عباس بشماره شناسنامه  ۹۲۸صادره از خورموج (بوشهر ) در ششدانگ
یک باب خانه به مساحت  199/16مترمربع پالک  ۴۷۵۹فرعی از  ۱۱۰۲اصلی مفروز
و مجزی شده از پالک  ۱۵۷فرعی از  ۱۱۰۲اصلی واقع در بخش  ۳شیراز خریداری از
مالکین رسمی آقای خلیل وراوی نسبت به  49/685متر مربع و خانم ریحانه تیموری
نسبت به  49/685متر مربع و  99/51متر مربع حصه مشاعی متقاضی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز 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 تسليم 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 .مساحت در سامانه
 198/88متر مربع قید گردیده برابربانظریه کارشناسی 199/16متر مربع در تصرف
26745/16188
متقاضی است /2788 .م الف
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/02/26 :
تاريخ انتشار نوبت اول1397/02/11 :
غالمحسین رییسی – رييس ثبت اسناد و امالک منطقه  4شيراز

