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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

برای کوچ پدرم
امشب اولین بار است که قلم در دست می گیرم تا از عشقمان 
بنویسم. ببخش که گاهی این قدر بی قرارت می شوم. با تمام 
در  را  روحت  از  تکه ای  انگار  می کنم،  احساست  وجود 
زیباتر  زندگی ام  آن  با  که  باشی  جاگذاشته  وجودم 
تک تک  دلواپس  که  پیش ترها  مثل  می دانم  شود. 
هم  هنوز  می دانم  هستی.  هم  هنوز  بودی،  لحظه هایم 
می کنی،  غرق  خالصانه ات  عشق  در  مرا  عاشقانه 
اگرچه از دور، وقتی گوشه گوشه این شهر، این خانه 
و این قلب کوچک من از خاطرات تو لبریز است و با 
وزش مالیم هر خاطره مسیرم به سوی تو و دست های 

از  نشوم  رها  و  کنم  بوسه بارانش  عاشقانه  که  می چرخد  مهربانت 
دوست داشتنت.

خورشید  زندگی،  باغچه  آفتابگردان  گل های 
نگاهت را جان می گیرند. آسمانت که صاف 
و تنت که درخشنده و گرم باشد، دلم آرام 
بوسه  هزار  و  می چرخانم  سر  می گیرد. 
می فرستم به تصویر مهربان لبخندی از تو 
که هر صبح برایم تازگی دارد. پانیسای 
را  دشت  که  بلبلی  سرخوشی  عزیزم! 
از  می خواند  تابستان  بلند  روزهای  در 
شراب نیست، از عشق به گل و باغ و 

تپش جهان زیبای اطرافش است و حال خوب من از 
مالیم قلب کوچک و گرمای وجود ناز و مهربان تو است جان جانانم.

حدیثم دخترم جانم! تویی تنها گل نازم
سرود عاشقی را من، ز چشمان تو می سازم

بسان سرو امیدی درون خانه قلبم
تویی چشم و امید من، تو هستی بال پروازم

داستان های ستاره ها
به  درخشان  ستاره های  بودم.  شده  خیره  آسمان  به 
آسمان  به  نگاهم  که  همین طور  می کردند.  نگاه  من 
زانوزده  که  دیدم  را  شکارچی  ناگهان  بود  پرستاره 
خرس ها  مادر  کند.  شکار  را  خرسی  می خواهد  و 
باالخره  از بچه هایش دفاع می کرد.  با تمام قدرت 
بچه خرس ها  مادر  به  تیر  توانست یک  شکارچی 
با  و  داد  فراری  را  بچه هایش  مادر  خرس  بزند. 
شکارچی مبارزه کرد و چون نتوانست به مبارزه 
از  را  شکارچی  و  خود  شد  مجبور  دهد  ادامه 
مادر  فداکاری  بیندازد.  دره  ته  به  کوه  باالی 

بمانند و من فهمیدم که دنیای  باعث شد بچه خرس ها سالم 
ستاره ها مثل دنیای ما پر از رمز و راز است...

زندگی محمد و مریم
مریم  نام  به  دختری  با  کوشا  مهدکودک  در  محمد 
دوست شد. پدر و مادر مریم و محمد نیز با هم دوست 
مریم  داشتند.  خانوادگی  رفت وآمد  هم  با  و  شدند 
سال ها  بودند.  هم  برای  خوب  دوست  دو  محمد  و 
گذشت، مریم و محمد بزرگ شدند و هرکدام به 
دانشگاه رفتند. محمد شغل خوبی به دست آورد. 
روزی  بود.  گذشته  آنها  آشنایی  از  سال  بیست 
عالقه مند  مریم  به  که  گفت  مادرش  به  محمد 
است و دوست دارد با او ازدواج کند. آنها به 
خواستگاری مریم رفتند. مریم قبول کرد که با 

محمد ازدواج کند. بعد از ازدواج آنها صاحب دو فرزند 
به نام های آیسان و ارسالن شدند که آیسان سه سال از ارسالن بزرگ تر 

بود. آیسان در کارها به برادر کوچکش کمک می کرد و زندگی خوبی داشتند.

کمک کردن به دیگران
خیلی  را  دیگران  به  کردن  کمک  کوچولو  ساجده 
دوست داشت. در یک روز بهاری که داشت در کوچه 
تولد  برای  پدرش  که  زیبایش  دوچرخه  با  خودشان 
به  چشمش  یک دفعه  می کرد،  بازی  بود  خریده  او 
به  و  بود  کرده  خرید  عالمه  یک  که  افتاد  پیرزنی 
سمت خانه اش می رفت. خانه ننه فاطمه دو تا کوچه 
با خانه آنها فاصله داشت. ساجده می دانست که ننه 
فاطمه بچه ای ندارد و تنها زندگی می کند. ساجده 
دلش برای ننه فاطمه می سوخت و هر وقت او را 
ساجده  روز  آن  می کرد.  او کمک  به  می دید، 

وسایل ننه فاطمه را گرفت و تا خانه او را همراهی کرد. 
ننه فاطمه خیلی خوشحال شد و برای ساجده دعا کرد و از خدا خواست 

زندگی بوم نقاشی است. قلم و رنگ هایش در دستان من که عاقبت به خیر شود.
است. هرروز صبح که بیدار می شوم قلمم را برمی دارم 
به  سه گام  دو  گاهی  می کنم.  کشیدن  به  شروع  و 
خودم  به  و  می کنم  تماشایش  برمی دارم،  عقب 
را  اشتباهاتش  که  داشتم  پاک کنی  کاش  می گویم 
رنگین تر  را  پدرم  به  عشق  کاش  می کردم.  پاک 
که  می گیرم  تصمیم  صبح  هر  و  می کشیدم 
برسد  روزی  ای کاش  و  بکشم؛  بهتر  را  فردایم 
سرتاسر  و  باشد  اشتباه  از  خالی  نقاشی ام  که 

صفحه اش از عشق به پدرم لبریز شود.

هیوالیی که انسان شد
در جنگلی تاریک مردی زندگی می کرد که پوستش سبز 
و موهایش نقره ای بود. هر کس به آن جنگل می رفت و 
آن مرد را می دید می ترسید. چون آن مرد بدنی زخمی و 
کثیف داشت. روزی از روزها کلبه ای که آن مرد در آن 
براثر صاعقه ای بزرگ آتش گرفت و  زندگی می کرد 
آتش به تمام جنگل رسید. مردم برای خاموش کردن 
آتش آمدند. همین طور که آب روی آتش می ریختند 
با  را  مرد  مردم  شد.  تمیز  و  هم ریخت  مرد  روی 
کردند  خوب  را  بدنش  زخم های  و  بردند  خودشان 
ولی یک زخم روی دست مرد بود که خوب نشد. 

مرد کمی با خودش فکر کرد و یادش آمد که این زخم 
از بچگی با او بوده است. از آن به بعد، مرد با تمام تفاوت هایی که با بقیه 

باهمه مهربان و خوش رفتار بود و همه مردم او را  با آنها زندگی کرد و  مردم داشت 
خیلی خیلی دوست می داشتند.
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محمدرضا آریایی

آگهی ثبتی
به  محدود  مسئولیت  با  شرکت  پارسیان  کاالی  تجارت  اهورا  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره ثبت 45119 و شناسه ملی 14006241980 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 31/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آدرس شرکت : استان 
فارس - شهرستان شیراز - بخش مرکزی - شهر شیراز-محله شهرک بهارستان-خیابان 
ماده  تعیین و  ایثار-میدان شقایق-پالک 0-طبقه همکف - کد پستی 7179756138 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.  
 27286            شناسه آگهی: 205986

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی ثبتی
و   1966 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کا  عقیق  شرکت  تغییرات  آگهی 
شناسه ملی 10530145262 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
31/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت از آدرس قبلی ، به آدرس 
استان فارس - شهرستان شیراز - بخش مرکزی - شهر شیراز-محله پارچه بافی-

پستی 7173613594  کد  اول-  13-طبقه  مشیرغربی-پالک  بعثت-خیابان  بلوار 
انتقال یافت .  27291                    شناسه آگهی: 205996

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی ثبتی
ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  شرکت  فاتح  غزال  زرین  شرکت  تغییرات  آگهی 
21848 و شناسه ملی 10530338170 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 13/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - فعالیتهای زیر به موضوع شرکت 
الحاق یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: همکاری با همیارهای شهرداری 
در مورد تامین نیروی انسانی با رعایت قوانین ومقررات جاری کشوربه موضوع شرکت 
ماده 2اساسنامه الحاق گردید ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمی باشد . در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای 
الزم 2 - محل شرکت در واحد ثبتی شیراز به آدرس استان فارس - شهرستان شیراز 
- بخش مرکزی - شهر شیراز-محله فضل آباد-خیابان فضل آباد-کوچه 12 فضل آباد-

پالک 205-طبقه دوم-واحد 1کدپستی7156975743 تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 3 - آقای علیرضا دادار با پرداخت مبلغ24500000 
ریال بصندوق شرکت میزان سهم الشرکه خورا از500000 ریال به 25000000ریال 
افزایش داد خانم مینا دادار با پرداخت مبلغ 24500000ریال بصندوق شرکت میزان 
سهم الشرکه خود را از500000ریال به 25000000ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه 

شرکت از مبلغ1000000 ریال به مبلغ50000000 ریال افزایش یافت.
27288                    شناسه آگهی: 205993

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی رها پارس فسا شرکت تعاونی به شماره 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره  به  ثبت 43989 و شناسه ملی 10530122879 
مورخ 23/11/1396 و نامه شماره 43560/97 مورخ 19/03/1397 اداره تعاون 
کار و رفاه اجتماعی شهرستان شیراز تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم مریم 
نایب  به سمت  زاده  محبوبه حسن  مدیره وخانم  هیات  رئیس  به سمت  پور  نیک 
برای  مدیره  هیات  منشی  سمت  به  جوهری  محبوبه  وخانم  مدیره  هیات  رئیس 
اعالم  خودرا  قبولی  صورتجلسه  این  ذیل  امضای  وبا  شدند  انتخاب  3سال  مدت 
و   8125 شناسنامه  شماره  دارای  اله  سعد  پدر:  نام  عابدی  ندا  خانم   -2 نمودند. 
مدت  برای  مدیرعامل شرکت  به سمت  فسا  از  ملی 2572612925 صادره  کد 
بانکی از قبیل چک  3سال انتخاب 2 - کلیه قراردادها واسناد رسمی وتعهدآور 
وسفته ، برات و اوراق بهادار با امضای ثابت خانم ندا عابدی )مدیرعامل( به اتفاق 
اعتبار  دارای  تعاونی  مهر  با  همراه  مدیره(  هیات  منشی   ( محبوبه جوهری  خانم 
است و اوراق عادی ونامه ها با امضای خانم ندا عابدی)مدیرعامل( و مهر شرکت 

معتبرخواهد بود.
27290                        شناسه آگهی: 205995

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی رها پارس فسا شرکت تعاونی به شماره ثبت 
43989 و شناسه ملی 10530122879 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 19/11/1396 و نامه شماره 43560/97 مورخ 19/03/1397 اداره تعاون کار 
ورفاه اجتماعی شیراز تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - نام شرکت به " خدمات آموزشی 
رها پارس نسیم " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 2 - ماده 22 
اسسنامه اصالح و تعداد اعضا علی البدل هیات مدیره از 1 نفر به 2 نفر افزایش پیدا کرد.

27287              شناسه آگهی: 205992
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ایستا گران سایه گستر شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 36281 و شناسه ملی 10530486275 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 26/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت از آدرس قبلی به 
بل  استان فارس - شهرستان شیراز - بخش مرکزی - شهر شیراز-محله  آدرس جدید 
امیرکبیر-کوچه 21-خیابان ش کالهدوز-پالک 376-ساختمان سمیر-طبقه همکف-

واحد 2 کدپستی 7185635713 انتقال یافت.    
 27289         شناسه آگهی: 205994

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

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

موضوع  اول  هیأت   1396/11/18  –  139660311036004564 شماره  رأی  برابر 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه 4 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
بهاره دادی پور فرزند ناصر به شماره شناسنامه 114 صادره از شیراز در یک باب خانه 
دو طبقه به مساحت 146/45 مترمربع پالک 66 فرعی از 984 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 984 اصلی واقع در بخش 3 شیراز خریداری از مالک رسمی آقای امیر 
قلی 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 
تاریخ تسلیم  از  ماه  از اخذ رسید، ظرف مدت یک  اداره تسلیم و پس  این  به  خود را 
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.   6334/م الف                                     27158/16518
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/04/13           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/04/28

غالمحسین رییسی – رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 شیراز

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم عفت 
طباطبایی فرزند محمدحسین و سایرین

محمود   -1 خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  دهقان  آزاده  خانم  خواهان 
3-احمد  فرزندمحمدحسین  طباطبایی  محمد   -2 فرزندمحمدحسین  طباطبایی 
طباطبایی فرزند محمدحسین 4- محمدرضا طباطبایی فرزند محمدحسین 5- 
مالکیت  اثبات  تقاضای  خواسته  به  محمدحسین   فرزند  طباطبایی  عفت  خانم 
نسبت به یک قطعه باغچه ویالیی تحت پالک 111/1 قطعه4 بخش 7 فارس به 
مساحت 750 مترمربع  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
دادگستری  )حقوقی(  عمومی  دادگاه  چهارم  شعبه   9709987181400069
شهرستان کازرون ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/5/30 ساعت 10 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
نوبت  یک  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت 
ماه  یک  ظرف  خوانده  تا  گردد  می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 7/673                         565/م الف
شعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری کازرون

آگهی ابالغ  اجرایی
مجهول  زاده که  به سیدموسی موسوی  بدینوسیله  در جراید  منتشره  های  پیرو آگهی 
کازرون  اختالف  شورای حل  از  اجراییه صادره  طبق  شود  می  ابالغ  باشد  می  المکان 
شعبه 12 در پرونده کالسه 960455  به موجب دادنامه شماره 9709978885700011 
علیه  محکوم  خواهان  اعتراض  پذیرش  ضمن   12 شعبه  از  صادره    97/1/29 مورخ  
به شماره  نیسان  از اموال توقیفی خواهان )خودرو وانت  به رفع توقیف  محکوم است 
51ن774- 83( در حق محکوم له و نیز پرداخت نیز عشر حق اجرا و نیز هزینه های 
بودن حکم،  غیابی  به  توجه  با  است  بدیهی  باشد.   علیه می  بر عهده محکوم  اجرایی  
له،  از محکوم  متناسب  تأمین  اخذ  یا  معتبر  معرفی ضامن  به  منوط  غیابی  اجرای حکم 
یا ابالغ واقعی اجراییه به محکوم علیه می باشد. لذا مفاد اجراییه صادره یک نوبت در 
اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار 
درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام 
گردد. در غیر این صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول 
اجراییه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 562/ م الف                    7/672

شعبه دوازدهم شورای حل اختالف ویژه فرهنگیان  کازرون

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای هدایت راطق
خواهان آقای سیدعبدالکریم حسینی دادخواستی به طرفیت خوانده هدایت راطق به 
این شعبه  به  بدنی  مطرح که  به پرداخت دیه و ارش صدمات  خواسته صدور حکم 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987181400185 شعبه چهارم دادگاه عمومی 
مورخ 1397/5/30  رسیدگی  و وقت  ثبت  کازرون  شهرستان  دادگستری  )حقوقی( 
ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت  مدنی به علت مجهول 
از  پس  ماه  یک  ظرف  خوانده  تا  گردد  می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در 
نسخه  خود،  کامل  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  دفتر  به  آگهی  انتشار  تاریخ 
ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضر گردد.       7/678                567/م الف
شعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری کازرون

آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  به شرح  شناسنامه شماره 1048  دارای  فروتن  عبدالنبی  آقای 
نموده و چنین  این شورا درخواست گواهی حصر وراثت  از  کالسه 1 سیار 
تاریخ  در  شناسنامه 196   شماره  به  هاشمی  زینب  شادروان  که  داده  توضیح 
الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دایمی  اقامتگاه  در   97/1/6
م  ش   1314/4/30 متولد  فروتن  احمد   -1 به:  است  منحصر  مرحوم  آن 
ش   1342/1/1 متولد  فروتن  عبدالحمید    -2 همسرمتوفی   5479596152
ش  متولد1346/12/1  فروتن  عبدالنبی   -3 متوفی  پسر   5479601830 م 
م  ش   1351/10/9 متولد  فروتن  ایوب   -4 متوفی  پسر   5479602276 م 
م  ش   56/6/29 متولد  فروتن  عبدالرضا   -5 متوفی  پسر   2372161441
5479899805 پسر متوفی 6- خجسته فروتن متولد 1339/1/15 ش ملی 
م  ش   1337/1/17 متولد  فروتن  زینت   -7 متوفی  دختر   5479601202
5479877267 دختر متوفی 8- ماه ترنج فروتن متولد 1340/8/16 ش م 

5479601921 دختر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نماید  واال گواهی  تقدیم  این شورا مراجعه و  به  ماه  نشر آگهی ظرف یک 

صادر خواهد شد.        566/ م الف                 7/675
رییس شورای حل اختالف شهر خشت

آگهی موضوع ماده 149 قانون ثبت
نظر به اینکه در اجرای ماده 149 قانون ثبت مقدار 1/97 مترمربع در پالک 
7099/30 واقع در بخش یک شیراز اضافه مساحت حاصل گردیده که ابتدا 
شناسنامه  به  علی  حاج  فرزند  روستائیان  ابراهیم  آقای  به  متعلق  مرقوم  ملک 
17716 بوده و در حال حاضر در اثر انتقال مع الواسطه در مالکیت آقای علی 
بابت  ریال  مبلغ 852  مشارالیها  و  باشد  می  اکبری  سیما  خانم  و  اکبری  رضا 
اضافه مساحت به صندوق ثبت تودیع نموده است لذا با مراجعه به حسابداری 
نمایید.  اقدام  به اخذ مبلغ مزبور  ناحیه دو شیراز نسبت  اسناد و امالک  ثبت 

6388/م الف                   27292/16635  
جهانبخش اسفندیاری نیا- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز

سریال  شماره  به  نخجیر  زنی  ساچمه  سالح  حمل  مجوز 
امراله قرمزی  به  4145A 8س و کد 11803397 متعلق 
فرزند الل احمد به کدملی 2380242860 مفقود شده و 

فاقد اعتبار می باشد.                              7/670

آگهی مناقصه 97-18 
نوبت اول: 97/4/21 
نوبت دوم: 97/4/28

بخش  به  عمومی  مناقصه  طریق  از  را  شهر صدرا  سطح  های  اسفالت  روکش  و  زیرسازی  عملیات  دارد  نظر  در  شهرداری صدرا 
از چاپ آگهی  تمایل پس  به عمل می آید در صورت  از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت  لذا  نماید.  خصوصی واگذار 
نوبت دوم جهت خرید اسناد تا آخر وقت اداری تاریخ 97/5/2 به آدرس : شهر صدرا ، بلوار پاسداران ، ساختمان شماره 1، امور 

قراردادها شهرداری مراجعه نمایند. در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن ۰۷۱۳۶۴14414 آماده پاسخگوئی می باشد.
1-مبلغ برآورد اولیه: 18/025/693/709 ریال

2- تامین اعتبار از محل منابع داخلی می باشد.
۳- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 902/000/000 ریال می باشد که به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا 

فیش واریزی نقدی به حساب جاری 0۱۰۷۲۵۷۴۴۷۰۰۸ بانک ملی شعبه صدرا بنام سپرده شهرداری صدرا باشد.
۴- واریز مبلغ 700/000 ریال به حساب 0۱۰۷۲۵۷۵۱۳۰۰۴ نزد بانک ملی جهت خرید اوراق مناقصه 

۵- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده خواهد شد.
۶- سپرده نفرات اول ، دوم و سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۷- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
۸- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

۹- سایر شرایط و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است .
۱۰- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا پایان وقت اداری 97/5/8 می باشد.

۱۱- بازگشایی پاکات راس ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 97/5/9 در ساختمان مرکزی شهرداری انجام می پذیرد.
امور قراردادها- شهرداری صدرا 27246

اگر بیاییاما هرگز نیا!قول بده که خواهی آمد
این گونه با اشتیاقدیگر نمی توانمهمه چیز خراب می شود

به دریا و جاده خیره شوم

به این پرسه زدن هابه این انتظارمن خو کرده ام
اگر بیاییدر اسکله و ایستگاه

رسول یونانمن چشم به راه چه کسی بمانم؟


