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منتظر داستان و اشعار شما هستیم
به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفًا 
ذیل  الکترونیکی  آدرس  یا  روزنامه  دفتر 

ارسال نمائید.
ضمنًا 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

 مصادف با ایام ماه مبارک رمضان نشست ادبی بانوی غزل با مدیریت اشرف 
السادات کمانی در تاالر حافظ شیراز سالن غزل برگزار شد.

شاعران بسیاری از انجمن های مختلف شیراز و...  در این نشست شرکت داشتند. 
با  شیراز  باران  انجمن  و  نمازی  مهران  مدیریت  با  شیراز  انجمن حافظ  ازجمله: 

مدیریت نادر فخرآور بود.

نشست ادبی بانوی غزل برگزار شد
شنبهبیستونهماردیبهشتماه

در نیمه شب از هر چه هیاهو دورم
  درگیر به لحظه های جورا جورم

فریاد زنم سکوت دردی ست بزرگ
از این که گشوده قفل لب معذورم

از بام جهان ابر که در دام انداخت
دم کرد و به توصیف نهانی پرداخت
آتش که گرفت جاِن پاییز از عشق
ترکیب زمستان و بهار از نوساخت

برخیز بیا که درد دل بسیار است
وقتی که زمین سرِد ما بیمار است
زاییده جنیِن نارس جنگ و ستیز

میراث زمین قبیله تاتار است

خیام پریشان شده از این همه درد
افسوس جهان خموش و دل ها شده سرد

پنجاه گذشت و زندگی می گذرد
دنبال هر آنچه همه خواهند نگرد

صدایرباعی

با طعنه جهان سرنگون رابزنیم
این طالع نحس بدشگون رابزنیم

حاال که جهان یکسره دلقک شده است
ای عقل،  بیاسازجنون رابزنیم

گفتیم به عشق صبح،  لبریز شدند
در ذهن خطا دوباره تب خیز شدند

تیغی نشکستند که سرها می زد!
با نرمِی آب هم گالویز شدند!!

این سوی دو کوه می سرایم رویت
پر می کشد از بام،  خیالم سویت

آهسته کجا می روی پاورچین!!؟
»لُو« می دهدت شمیِم آن گیسویت

برآبِی آسمان،  سراپاُدردند
از آینه ها نقش بلورین بردند

خورشیدترین زبخِت شبگونه ما:
دیدیم »سیاهچاله ها« می خوردند!!

اشرف السادات کمانی
محمدحسن صمدپور 

)رستا(:

     پروین اسحاقی
طباطبایی سیرجانی

ذهنم
پر موسیقی خنده تو؛ 

نبضم
سازکوبه ای

نفسم 
نی انبان بندری

دلم 
در پرده می رقصد از نُت نگاهت

وقتی 
با ملودی قدم هایت؛

     می!!
                ر!!

                          سی!!
***

قلم من

قلم از جوهره درد پر است.  
...و به خونابه بر اوراق روان!!

و
روانی که به موج قلم اوراق  شده!

همه زندگی من قلمیست 
می گذارم گاهی پشت گوشم او را!

و فراموش بیخ چشم است و گوش!  
قلم بازیگوش! 

مدتی بعد
 الی کتاب و دفتر 

من 
به دنبال قلم حیرانم 

 و خودم باردگر 
پشت گوش افتاده!

چندی ست غِم تو غمگسارست مرا
در راِه تو دیده؛ اشکبارست مرا

بی روِی تو، روز و ماه و سالم پاییز
دیدار تو صبح نوبهارست مرا

***
از عشق بگو دوباره مدهوش شوم 
از صحبتت ای یار همه گوش شوم

تو هم نفسم باش در این سختی ها 
مگذار در این قصه فراموش شوم 

***
امید که بخت با دلم یار شود 

هنگام کنار و بوس و دیدار شود
در روز به دنبال تو می گردد چشم 

ای دوست بیا که مه پدیدار شود
***

امروز مرا دوباره جان بخشیدی 
هستی ز نگاه مهربان بخشیدی 

نومید ز خویش گشته بودم؛ اما 
بر جان ودلم تاب وتوان بخشیدی

آگهي مناقصه عمومی دو مرحله اي 
   به شماره 97-49

شيراز  آدرس  به  فارس  برق  توزيع  شركت  گزار:  مناقصه  نام   -1
خيابان معدل حدفاصل فلسطين و مالصدرا- تلفن:80-32319374 تلفن امور تداركات 

32317869
2- موضوع مناقصه:  دستمزد و مصالح مورد نياز جهت اجرای عمليات توسعه شهری 
و روستايی، خط گرم، مخاطره آميز، رفع افت ولتاژ، افزايش قدرت، در شهرستان 

خنج به صورت ادغامی
3 - زمان دريافت اسناد مناقصه: در ساعت اداری )از ساعت 7/30 الی14/30( از 

تاريخ 97/3/5 لغايت 97/3/9 به مدت 5 روز كاری          
ريال  مبلغ 200000  به  واريزی  فيش  اسناد:  تحويل  نياز جهت  4- مدارك مورد 
واريز به حساب جاری شماره 74827 - 07860 بانك تجارت  شعبه فلسطين شيراز

مالصدرا  و  فلسطين  حدفاصل  معدل  خيابان  اسناد:شيراز  دريافت  محل  5-آدرس 
شرکت توزيع نيروی برق استان فارس- امور تدارکات تلفن 32317869

6-آدرس محل تحويل اسناد: دسترسی به اسناد مناقصه از طريق شبکه اطالع رسانی 
نيروی برق  نشانی www.tavanir.org.ir و شرکت توزيع  به  توانير  معامالت 

استان فارس به آدرس www.farsedc.ir  امكان پذير می باشد.
7 -  زمان تحويل اسناد: ساعت 8 صبح روز دوشنبه  مورخ 97/3/28

8- محل برگزاری مناقصه: شركت توزيع نيروی برق استان فارس - طبقه اول - 
دفتر معاونت پشتيبانی              

9- زمان بازگشايی پاكات: پيشنهادهای واصله ساعت 10:45 روز دوشنبه مورخ 
97/3/28 با حضور اعضای كميسيون مناقصه باز و قرائت می گردد، به پيشنهادهای 
فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پيشنهاداتی كه بعد از موعد مقرر در بند 7 آگهی 

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

آزاد است. 
به صورت ضمانتنامه  ريال كه  مبلغ 50/000/000  مناقصه:  در  تضمين شركت   -11
معتبر بانكی، چك بانكی يا چك تضمين شده در وجه مناقصه گزار يا مطالبات بلوكه 
بايستی در پاكت الف قرار گرفته و  باشد كه  شده توسط امور مالی اين شركت می 
همزمان با ساير پاكات تحويل مناقصه گزار گردد. ضمنا تضمين كمتر از مبلغ ياد شده 

يا ساير موارد )چك شخصی، وجه نقد و...( قابل قبول نمی باشد.
12 - شركت توزيع برق فارس در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار می باشد.           

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

15- ساير اطالعات و جزييات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
5698/م الف           26930        

شرکت توزیع نیروي برق استان فارس

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
تاريخ انتشار: 97/3/5

مصرف  تعاونی  شرکت  اول  نوبت  العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه 
کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس راس ساعت 13:30 
روز يکشنبه مورخ 97/3/21 در محل: نمازخانه اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی فارس تشکيل می گردد. از کليه اعضا دعوت می شود 

در جلسه مذکور حضور بهمرسانند. 
دستور جلسه:

تصويب اساسنامه جديد                                                  26856

سند موتورسيکلت دينو مشکی مدل 94 به شماره 
پالک 21417 – 696 و شماره موتور 690953 
از درجه  بدنه 9401703 مفقود شده و  و شماره 

اعتبارساقط می باشد.                            7/337

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

اول  هيأت   1397/02/24 مورخه   139760311034000292 شماره  رأی  برابر 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  تعيين تکليف وضعيت  قانون  موضوع 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شيراز  ناحيه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم شهپر برفی فرزند عباس به شماره شناسنامه 1596 صادره از آبادان  به 
شماره ملی 1818120801 در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 208/50 مترمربع 
مالک  از  خريداری  شيراز    4 بخش  در  واقع  اصلی   2071/109 پالک  از  قسمتی 
رسمی مع الواسطه مرجان مصاليی محرز گرديده 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 مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهی 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 قضايی تقديم 
نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.         3343/م الف           26913/16319

تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/03/05          
تاريخ انتشار نوبت دوم: يکشنبه 1397/03/20

جهانبخش اسفندیاری نیا
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز

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 139460311036008745 -1394/12/06 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شيراز  ناحيه 4 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
در  شيراز   از  شناسنامه 731 صادره  به شماره  فرزند محمدعلی  زارع  ابوذر  آقای 
 485 پالک  مترمربع    119 مساحت  به  طبقه  دو  خانه  باب  يک  ششدانگ  اعيانی 
فرعی از 924 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 924 اصلی واقع در بخش 3 
شيراز که برابر با اجاره نامه اوقافی با حق احداث اعيان به اجاره متقاضی برگزار 
شده محرز گرديده 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 مالکيت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
تاريخ  از  ماه  يک  مدت  ظرف  رسيد،  اخذ  از  پس  و  تسليم  اداره  اين  به  را  خود 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت 

صادر خواهد شد.           3342/م الف              26883/16283 
تاريخ انتشار نوبت اول:  1397/03/05           

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/03/20 
  غالمحسین رییسی – رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 شیراز 

آگهی ابالغ اخطار اجرایی
محکوم له: ايرج محمدی – محکوم عليه: اله يار دوانی

المکان  به آقای امين مرادی که مجهول  پيرو آگهی های منتشره در جرايد بدينوسيله 
اول  شعبه  قائميه  اختالف  از شورای حل  اجراييه صادره  طبق  می شود  ابالغ  باشد  می 
مورخ  شماره 9609977826100428  دادنامه  موجب  به  پرونده کالسه 960406  در 
96/10/27 صادره از شعبه اول محکوم عليه محکوم به پرداخت مبلغ نه ميليون تومان  
تقديم  تاريخ  از  تأديه  تأخير  خسارت  و  دادرسی  هزينه  انضمام  به  خواسته  اصل  بابت 
دادخواست و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی  در حق خواهان و پرداخت هزينه 
اجرايی به نفع صندوق دولت.  مفاد اجراييه صادره يک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م 
و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در يکی از جرايد کثيراالنتشار درج می گردد تا 
انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجراييه اقدام گردد. در غير  ظرف ده روز پس از 
اين صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجراييه و وصول 

هزينه اجرايی اقدام خواهد نمود.              315/ م الف                7/334
هوشمندی - رییس شعبه اول شورای حل اختالف چنارشاهیجان

دادنامه
زندان  ويژه  اختالف  حل  شورای  نهم  شعبه   9709988885400011 کالسه  پرونده 

کازرون تصميم نهايی شماره 
خواهان: آقای رحمت اله حيدری فرزند غالمحسين با وکالت خانم مريم دهقانی فرزند 

نعمت اله به نشانی فارس، کازرون، خ حضرتی ساختمان وکال، طبقه 3 واحد 11
خوانده: آقای فردين حياک فرزند عزيز مجهول المکان

خواسته ها: 1- مطالبه خسارات دادرسی 2- مطالبه خسارت تأخير تأديه 3- مطالبه وجه 
بابت قرض طبق فيش پيوستی 4- پرداخت حق الوکاله

به تاريخ 97/2/30 در وقت فوق العاده جلسه شعبه نهم شورای حل اختالف کازرون به 
به  توجه  با  است  نظر  تحت  فوق  پرونده کالسه  است.  تشکيل  ذيل  امضا کننده  تصدی 
محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و با استعانت از خداوند منان به شرح ذيل مبادرت 

به صدور رأی می نمايد.
رأی قاضی شورا

مريم  وکالت  با  غالمحسين  فرزند  حيدری  اله  رحمت  خواهان  دادخواست  درخصوص 
دهقانی به طرفيت خوانده فردين حياک فرزند عزيز به خواسته تقاضای مطالبه مبلغ سی 
پيوستی  فيش  طبق  محترم  به خوانده  قرض  بابت  تومان  ميليون  سه  معادل  ريال  ميليون 
به  توجه  با  وکيل  الوکاله  حق  و  تأديه  تأخير  خسارت  و  دادرسی  خسارت  انضمام   به 
اظهارات خواهان در جلسه  تقديمی و مجموع محتويات پرونده و مالحظه  دادخواست 
رسيدگی و استماع شهادت شهود و با توجه به فيش واريزی مورخ 96/5/25 که داللت بر 
مديون بودن خوانده دارد و با عنايت به نظريه مشورتی اعضای شورا به شرح صورتجلسه 
مورخ 97/2/30 و نظر به اينکه خوانده عليرغم ابالغ  قانونی و رعايت انتظار کافی در 
جلسات رسيدگی شورا حاضر نشده و درمقابل دعوی خواهان دفاعی به عمل نياورده، لذا 
دعوی خواهان وارد تشخيص ومستندا به ماده 9 قانون شورای حل اختالف و مواد 198 
و 515 و 519 قانون آيين دادرسی مدنی حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ سه 
ميليون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 770/000 ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت 
تأخير تأديه از تاريخ تنظيم دادخواست 96/12/15 الی يوم الوصول و حق الوکاله وکيل 
طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غيابی و ظرف مدت 20 
روز قابل واخواهی دراين شعبه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجديد نظر خواهی در 

محاکم عمومی حقوقی کازرون می باشد.           7/336             316/م الف
رنجبر – قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف کازرون

آگهی تحدید حدود اختصاصی
فارس   25 بخش   3 قطعه  در  واقع   2166/55 پالک  اختصاصی  حدود  تحديد  آگهی 
شهرستان مهر  ،چون عمليات تحديد حدود  پالک 2166/55 به عنوان ششدانگ يک 
باب خانه تحت پالک مرقوم به مساحت 300 مترمربع  واقع در قطعه 3  بخش 25  فارس 
شهرستان مهر شهر مهر ملکی آقای سيد محمود سجادی  فرزند عبدعلی، تحديد حدود 
مقدور  ثبت  قانون   15 ماده  تبصره  برابر  مرقوم  پالک  وتحديد حدود  نيامده  عمل  به 
ثبتی  وضعيت  تکليف  تعيين  قانون   13 ماده  تبصره  اجرای  در  اينک   ، است  نگرديده 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 اين آيين نامه ، تحديد حدود پالک 
فوق راس ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 97/03/29 در محل وقوع ملک شروع و 
عمليات تحديد حدود بعمل خواهد آمد.لذا بدينوسيله از کليه صاحبان امالک مجاور در 
برابر ماده 14 قانون ثبت دعوت می گردد که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور 
بهم رسانند .واخواهی مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی پالک مذکور طبق ماده 
20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتجلسه تحديد حدود به مدت سی روز پذيرفته می 
شود و معترض بايستی ضمن تقديم دادخواست اعتراض به مرجع قضايی گواهی اخذ و 
به اداره ثبت تسليم و رسيد دريافت نمايد .بديهی است در صورت عدم وصول اعتراض 

در پايان مهلت مقرر سند مالکيت صادر خواهد شد.    
تاريخ انتشار:97/03/05                  26935ت                    

خلیل شاکری- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مهر

آگهي مناقصه عمومی دو مرحله اي 
به شماره 97-44

1- نام مناقصه گزار: شركت توزيع برق فارس به آدرس شيراز 
امور  تلفن  تلفن:32319374-80  مالصدرا-  و  فلسطين  حدفاصل  معدل  خيابان 

تداركات 32317869
توسعه  عمليات  اجرای  جهت  نياز  مورد  مصالح  و  دستمزد  مناقصه:  موضوع   -2
شهری و روستايی، خط گرم، مخاطره آميز، رفع افت ولتاژ، افزايش قدرت، در 

بخش های مرکزی وارد در شهرستان گراش به صورت ادغامی
3 - زمان دريافت اسناد مناقصه: در ساعت اداری )از ساعت 7/30 الی14/30( از 

تاريخ 97/3/5 لغايت 97/3/9 به مدت 5 روز كاری          
ريال  مبلغ 200000  به  واريزی  فيش  اسناد:  تحويل  نياز جهت  4- مدارك مورد 
واريز به حساب جاری شماره 74827 - 07860 بانك تجارت  شعبه فلسطين شيراز

مالصدرا  و  فلسطين  حدفاصل  معدل  خيابان  اسناد:شيراز  دريافت  محل  5-آدرس 
شرکت توزيع نيروی برق استان فارس- امور تدارکات تلفن 32317869

6-آدرس محل تحويل اسناد: دسترسی به اسناد مناقصه از طريق شبکه اطالع رسانی 
نيروی برق  نشانی www.tavanir.org.ir و شرکت توزيع  به  توانير  معامالت 

استان فارس به آدرس www.farsedc.ir  امكان پذير می باشد.
7 -  زمان تحويل اسناد: ساعت 8 صبح روز دوشنبه  مورخ 97/3/28

8- محل برگزاری مناقصه: شركت توزيع نيروی برق استان فارس - طبقه اول - 
دفتر معاونت پشتيبانی              

9- زمان بازگشايی پاكات: پيشنهادهای واصله ساعت 10:15 روز دوشنبه مورخ 
97/3/28 با حضور اعضای كميسيون مناقصه باز و قرائت می گردد، به پيشنهادهای 
فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پيشنهاداتی كه بعد از موعد مقرر در بند 7 آگهی 

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

جلسه آزاد است. 
11- تضمين شركت در مناقصه:مبلغ 30/000/000 ريال كه به صورت ضمانتنامه 
يا مطالبات  مناقصه گزار  يا چك تضمين شده در وجه  بانكی  بانكی، چك  معتبر 
بلوكه شده توسط امور مالی اين شركت می باشد كه بايستی در پاكت الف قرار 
گرفته و همزمان با ساير پاكات تحويل مناقصه گزار گردد. ضمنا تضمين كمتر از 

مبلغ ياد شده يا ساير موارد )چك شخصی، وجه نقد و...( قابل قبول نمی باشد.
12 - شركت توزيع برق فارس در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار می باشد.           

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

15- ساير اطالعات و جزييات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
5699/م الف            26929                       

شرکت توزیع نیروي برق استان فارس

آگهي مناقصه شماره 130 - 97
کد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

200977003000004
شرکت توزيع نيروی برق شيراز در نظر دارد اجرای عمليات روشنايی بلوار 

طالييه در محدوده امور توزيع برق منطقه 4 شيراز را براساس فهرست بهاء سازمان برنامه و بودجه 
و فهرست بهای پايه شرکت توزيع برق شيراز سال 96 از طريق برگزاری مناقصه عمومی )يک 

مرحله ای( با شرايط مشروحه زير به پيمانکار دارای صالحيت واگذار نمايد.
1-تاريخ فروش اسناد مناقصه: از تاريخ 97/03/06 تا تاريخ 97/03/10 در ساعات اداری 7:30 تا 14

2- مهلت تحويل پيشنهادها )پاکت های الف، ب و ج(: حداکثر تا ساعت 14 روز يکشنبه تاريخ 
97/03/20 می باشد.  به پيشنهادهايی که فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پيشنهادهايی كه بعد از 

انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
3 -تاريخ بازگشايی پيشنهادها: ساعت 11 صبح روز دوشنبه تاريخ 97/03/21 می باشد.

نبش   - سازندگی  جهاد  خيابان  ابتدای  آزادی-  ميدان  شيراز-  مناقصه:  اسناد  فروش  محل   -4 
کوچه 3- شرکت توزيع نيروی برق شيراز- امور تدارکات

5- قيمت فروش اسناد مناقصه: مبلغ 100/000 ريال واريز به حساب جاری شماره 5712070929 
با کد شناسه 59010709290001660 نزد بانک تجارت شعبه آزادی شيراز به نام شرکت توزيع 

نيروی برق شيراز
6-به پيشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پيشنهادهايی كه بعد از انقضاء مدت مقرر در 
فراخوان واصل می شود و همچنين پيشنهادهای ثبت نشده در سامانه تدارکات الکترونيکی دولت 

)ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
7 - مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: مبلغ پنجاه و سه ميليون و يکصد و هشتاد و نه هزار و به عدد 

)53/189/000( ريال است که می بايست به صورت يکی از موارد زير باشد:
1-7- ضمانت نامه های صادر شده از سوی موسسات غيربانکی دارای مجوز الزم از سوی بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ايران
2-7- رسيد بانکی واريز وجه مذکور به حساب شماره 2175123009007 بانک ملی شعبه امام 

خمينی شيراز به نام شرکت توزيع نيروی برق شيراز
3-7-  ضمانت نامه های صادره توسط موسسات بيمه گر دارای مجوز الزم برای فعاليت و صدور 

ضمانت نامه از سوی بيمه مرکزی ايران 
4-7- اوراق مشارکت بی نام تضمين شده بانک ها و دولت با قابليت بازخريد قبل از سررسيد

5-7- وثيقه ملکی معادل 85% ارزش کارشناسی رسمی آن.
6-7- ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسيس شده 

و يا می شوند و طبق اساسنامه فعاليت می نمايند.  
8- مدت انجام کار: 2 ماه           

9- ارائه گواهينامه تاييد صالحيت از سازمان مديريت برنامه ريزی کشور در رشته نيرو الزامی 
است و پيشنهاد پيمانکارانی که فاقد اين گواهينامه باشند بازگشايی نخواهد شد.

10- هزينه دو نوبت چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. 
11-مدت اعتبار پيشنهادها سه ماه می باشد.

12 - ساير اطالعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
متقاضيان برای کسب اطالعات بيشتر می توانند به سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به 
تماس  تدارکات  امور  تلفن 32299685  با شماره  يا  و  مراجعه   www.setadiran.ir آدرس: 

حاصل نمايند.   5703/م الف                       26938 
                       شرکت توزیع نیروي برق شیراز


