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پنجشنبه

یکپارچهسازی سامانه علت مشکل اتصال به اینترنت در فارس است

مدیر مخابرات منطقه فارس تصریح کرد:
بهمنظور جبران بخشی از مشکالت پیشآمده
برای مشترکان و جلب رضایت هرچه بیشتر
آنها ،به مشترکان دارای بسته یک تا سه ماهه
اینترنت  2020پنج گیگابایت ،به مشترکان
دارای بسته سه تا  6ماه  10گیگابایت و به
مشترکان دارای بسته  6تا  12ماه  15گیگابایت
اینترنت رایگان تعلق خواهد گرفت.
وی ادامه داد :مشترکان میتوانند برای
فعالسازی این حجم اینترنت هدیه در نظر
گرفته شده با سامانه  2020تماس بگیرند.
او اظهار داشت :هماینک در استان فارس 120
هزار مشترک از اینترنت شرکت مخابرات
( )2020استفاده میکنند.
ایزدی ،یکی از نیازهای امروز شهروندان را
دسترسی به اینترنت پرسرعت یکپارچه و بدون
نقطه کور و قطعی دانست و افزود :برای این
منظور در شهر شیراز نیاز به نصب  53آنتن
مخابراتی ( )BTSداریم که برخی دیدگاههای
نادرست مبنی بر مضر و خطرناک بودن این
آنتنها مانع توسعه این آنتنها در نقاط مختلف
شهر شده است.
وی ادامه داد :در کنار به روز بودن امکانات و
تجهیزات مخابرات فارس ،تمام امواج شرکت
مخابرات از سوی سازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات رادیویی کنترل میشود و چنانچه
امواج فراتر از حد مجاز و استاندارد باشد
برخورد میشود.
وی گفت :هماینک در استان فارس یک هزار
و  274آنتن مخابراتی وجود دارد که از این
تعداد  420آنتن در شهر شیراز و حومه آن
نصب شده است.

نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان
رهبری گفت :وقتی انسان قصدش خدمت
است فکرش محدود و محصور در بحثهای
سیاسی نمیشود.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه
اطالعرسانی شاهچراغ (ع) ،آیتاهلل سید
علیاصغر دستغیب در دیدار با استاندار فارس
افزود :در مسئولیتها به سه مسئله مهم باید
توجه کنیم که مسئله اول بحث پایبندی نسبت
بهنظام و انقالب اسالمی و حفظ ارزشهای
آن است که بسیار حائز اهمیت است.
تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع)
بیان کرد :فرهنگسازی ،عامل عمده ترقی و
تعالی و پیشرفت و حل مشکالت است؛ نباید
فکر کنیم مسائل فرهنگی مسئول خاصی دارد
و جزو حیطه کار ما نیست.
آیتاهلل دستغیب اضافه کرد :مسئله دوم
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در صورت رضایت موجر قرارداد
تا سه سال قابل تمدید می باشد.
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اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز

آگهی ثبتی
تاسیس شرکت سهامی خاص ویرا سیستم آرسام درتاریخ 1397/10/09
به شماره ثبت  2364به شناسه ملی  14008042765ثبت و امضا ذیل
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد.
موضوع فعالیت :خدمات تخصصی کامپیوتر و تهیه و نصب و راه اندازی
تجهیزات اداری و کامپیوتری و شبکه (غیرهرمی) و تعمیر کامپیوتر هوشمند
سازی ادارات و مدارس  ،طراحی و راه اندازی سامانه های آنالین اداری
با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و در صورت لزوم پس از اخذ
مجوزهای الزم درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :استان فارس ،شهرستان کازرون ،بخش مرکزی ،شهر کازرون ،علیا،
بلوار امین الدین ،خیابان ش با هنر ،پالک  ،0طبقه همکف  ،واحد  3کدپستی
 7314913149سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000
ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی
مبلغ  1000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  4067مورخ
 1397/09/20نزد بانک ملی شعبه مرکزی با کد  7321پرداخت گردیده
است اعضا هیئت مدیره خانم رویا پیرالو به شماره ملی 1200196392و به
سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال آقای عباس جمشیدی اصل به شماره
ملی  2294666208و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای
اسماعیل جمشیدی اصل به شماره ملی 2360409808و به سمت رئیس هیئت
مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال
دارندگان حق امضا :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل
چک سفته برات و قراردادها و عقود اسالمی با امضاء اسماعیل جمشیدی
اصل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و اداری با
امضای اسماعیل جمشیدی اصل یا عباس جمشیدی اصل همراه مهر شرکت
معتبر می باشد
اختیارات مدیر عامل :طبق اساسنامه بازرسان خانم الهام بهادری به شماره ملی
 2360139411به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای صفر
پیرآلو به شماره ملی  2370913789به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال
مالی روزنامه کثیر االنتشار طلوع جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
29202
شناسه آگهی342612 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون

در مسئولیتها ،امامت و رهبری است و
وجدان همه ما گواه است قوام این نظام به
برکت وجود امام (ره) و رهبری و جایگاه
واالی والیتفقیه است .سی سال است که
رهبر معظم در هر موضوعی باراهنماییها و
ارشاداتشان ورود پیدا کردند ،اگر ملت و
دولت به آن در کارشان عمل کردند ،موفق
بودند .وی گفت :مسئله سوم در مسئولیتها،
مردم هستند ،همه بایستی برای منافع مردم
حرکت کنیم و اساس آن هم مهر و محبت
نسبت به این مردم است که در این چهل سال
شاهدش هستیم.
نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان
رهبری افزود :مردم امتحان خود را خوب
پس دادهاند؛ حقشناس و پایبند و عالقهمند و
قدرشناس هستند و امیدواریم همچون گذشته
مسئوالن را یاری دهند تا در این مقطع

تکمیل نهایی  9پرونده آثار منقول
استان بهمنظور ثبت در فهرست ملی
کشور خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل
از روابط عمومی اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
استان فارس ،مصیب امیری اظهار
داشت :در راستای ضرورت صیانت
و نگهداری از آثار تاریخی و در
مدیرکل میراث فرهنگی فارس از ادامه ثبت آثار منقول استان،

نوبت دوم 97/10/20 :روزنامه طلوع
نوبت اول 97/10/19 :روزنامه خبرجنوب				
شهرداري شيراز در نظر دارد محل مندرج در جدول ذیل را بدون اخذ سرقفلی و با مدت معین جهت ارائه خدمات به شهروندان محترم به اشخاص و حقیقی و حقوقی که واجد شرایط
قانونی نظام جمهوری اسالمی ایران بوده و مشمول قانون منع مداخله در معامالت دولتی نباشند از طریق مزایده واگذار نمايد .بدینوسیله از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل مي آيد
پس از بازدید و رویت محل مندرج در آگهی ،جهت اخذ اسناد مزایده به شهرداری منطقه  4به آدرس :ابتدای بلوار امیرکبیر شهرداری منطقه چهار -واحد قراردادها مراجعه نمایند.
 -1هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
 -2شهرداري در رد يک يا کلیه پيشنهادات مختار مي باشد.
 -3مبلغ سپرده شرکت در مزایده بصورت الف :ضمانت نامه بانکي ب :فيش نقدي به حساب  700813422014نزد بانک شهر شعبه امیرکبیر به نام شهرداري منطقه  4شیراز می
باشد( .وجه نقد و چک شخصی قابل قبول نمی باشد)
 -4سپرده نقرات اول و دوم مزایده به ترتیب در صورتی که ظرف ده روز پس از ابالغ حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداری شیراز ضبط خواهدشد.
 -5کلیه عوارض و هزینه های مربوط به برق مصرفی ،آب ،گاز و ...به عهده برنده خواهد بود.
 -6مدت قرارداد یک سال شمسی می باشد که در صورت موافقت و رضایت شهرداری برای یک سال دیگر میتواند تمدید شود و حداکثر این تمدید نمیتواند بیشتر از سه سال باشد.
برای سالهای دوم و سوم سالیانه  %20به مبلغ قرارداد سال قبل اضافه میگردد.
• شرط کافی برای ادامه قرارداد در سالهای دوم و سوم منوط به انجام تعهدات ،رضایت شهرداری و عدم شکایت شهروندان از عملکرد مستاجر می باشد در غیر اینصورت به قرارداد
خاتمه داده خواهد شد.
 -7آخرين مهلت تحویل پيشنهاد قیمت متقاضیان مورخ  97/11/01مي باشد.
 -8زمان تشکیل کمیسیون گشایش پاکت ها ساعت  15روز سه شنبه مورخ  1397/11/02در محل سالن جلسات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهار راه خلدبرین مي باشد.
• ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.

• جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  38308596تماس حاصل فرمائید.
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سال
بیست و چهارم

حساس پیشرفت و تعالی و ترقی استان فارس
را شاهد باشیم.
وی خطاب به استاندار فارس عنوان کرد:
پرداختن به بحث سومین حرم اهلبیت (ع)
و بقاع متبرکه در دوره استاندار سابق خیلی
امیدوارکننده بود و تداوم آن موضوعات
با محتوای باالتر و باکیفیتتر در آغاز
خدمت جنابعالی را آرزومندیم .آستان مقدس
حضرت شاهچراغ (ع) نیز آماده هر نوع
همکاری است.
تولیت آستان احمد و محمد بن موسی (ع)
اضافه کرد :یکی از راههای ارائه خدمت به
مردم توجه به صنعت ارزشمند گردشگری
است و در شیراز گردشگری یک ویژگی
روحی دارد و آن روح زیارت است که در
مردم ایجاد معنویت میکند؛ و لذا باید به
گردشگری مذهبی در این شهر توجه ویژه

مدیرکل میراث فرهنگی فارس خبر داد

آگهي مزایده

1

4

آیتاهلل دستغیب:

مدیر مخابرات منطقه فارس:

مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه فارس با
عذرخواهی از مشترکان و کاربران اینترنت
شرکت مخابرات ( ،)2020یکپارچهسازی
سامانه ارتباط با مشتریان ( )CRMو سامانه
فنی پشتیبان ( )AAAرا علت بروز مشکل
در اتصال کاربران این استان به اینترنت اعالم
کرد.
فرشید ایزدی ،در گفتوگو با ایرنا افزود :قب ً
ال
این سامانه به شکل استانی فعال بود و هر یک
از استانها سامانه مستقل خود را داشتند که با
این یکپارچهسازی پشتیبانی از طریق مرکز
مخابرات ایران انجام میشود.
وی ادامه داد :این سیستم یکپارچه دسترسی
سریع و آنالین کاربران و مشترکان به سامانه
ارتباطی را ممکن میکند.
مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه فارس اظهار
داشت :با یکپارچهسازی این سامانه که آدرس
آن نیز به  ADSL.TCI.IRتغییریافته ،نام
کاربری و کلمه عبور کاربران نیز تغییر کرده
که کاربران با مراجعه به سامانه میتوانند در
جریان مراحل دریافت نام کاربری و رمز عبور
جدید خود قرار گیرند.
نخستین روز هفته جاری ( 15دی )1397
مشترکان اینترنت شرکت مخابرات فارس
موسوم به  2020با مشکالت ارتباطی همچون
کندی سرعت اینترنت و قطعی کامل آن مواجه
شدند.
ایزدی گفت :هماینک عمده مشکالت این
سامانه رفع شده و تقریبًا برای اکثر کاربران
امکان استفاده مجدد از اینترنت فراهم شده
است و سایر مشترکان نیز ظرف  10روز آینده
مشکلی در استفاده از اینترنت نخواهند داشت.

صفحه

مدیر گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به راهاندازی یک موسسه خیریه در شیراز با هدف ترویج فرهنگ مراقبت متعالی در منزل ،با هدف تبدیل این
روند به یک فرهنگ عمومی در آینده اشاره کرد .به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،ضیاءالدین تابعی با اشاره به راهاندازی
مؤسسه خیریه مراقبت متعالی در منزل در شیراز بیان کرد :در این مؤسسه با استفاده از ارزشهای قدیمی پزشکی ایرانی عالوه بر مسائل علمی و آکادمی تالش میشود
تا خود مردم هم در روند اجرا ورود کنند .وی با بیان اینکه ارائه خدمات در این مؤسسه طی چهار مرحله اجرایی میشود ،افزود :فاز اول آن ارائه امکانات لجستیکی
است که از مهرماه امسال آغاز شده و تا فروردین ادامه دارد .در گام دوم تعدادی از پزشکان و پرستاران را برای ارائه خدمات داوطلبی جذب و آماده میشوند .مدیر
گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه در مرحله سوم نیز جذب عدهای روانشناس تربیتی پیشبینی شده که به افراد و خانوادهها کمک روحی
کنند ،خاطرنشان کرد :در مرحله چهارم نیز خدمات روحانی خواهد بود .تابعی با اعالم این خبر که خدمات این موسسه در سال  ۹۸اجرایی خواهد شد ،گفت :در امر
سالمت کلمه مراقبت شامل کار بهداشتی ،درمانی و پرستاری است .وی با بیان اینکه تمام موازین مثبت پزشکی قدیم و نوین به همراه به روح انسانیت که تا به حال
مورد غفلت قرار گرفته است در این موسسه مدنظر خواهد بود ،گفت :جنبه انسانیت پزشکی به شکل کامل وجود نداشته است .عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی
شیراز با بیان اینکه مراقبت متعالی یک موضوع جهانی است ،افزود :ایده مراقبت متعالی در منزل یک فرهنگ جهانی است که باید استارت آن زده شود.

دی

ﺧﺒـﺮ

آگهی ثبتی
تاسیس شرکت سهامی خاص سراج گستر امید فارس درتاریخ
 1397/09/22به شماره ثبت  474به شناسه ملی  14008005356ثبت
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :ساخت رباط دو زیست و ساخت ماسک بیهوشی با رعایت
قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :استان فارس  ،شهرستان قیروکارزین ،بخش مرکزی ،شهر
قیر ،عشایر ،خیابان معلم ،کوچه مشورت ،پالک  ،0طبقه همکف کدپستی
 7476116879سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000
ریال نقدی منقسم به  1000سهم  1000ریالی تعداد  1000سهم آن با
نام عادی مبلغ  350000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره
 37556/94مورخ  1397/02/15نزد بانک ملت شعبه قیروکارزین با کد
 37556پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد
اعضا هیئت مدیره خانم آتوسا مقربی به شماره ملی 0310072761و به
سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت نایب رئیس هیئت
مدیره به مدت  2سال آقای علی مقربی به شماره ملی  0311651658و
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره
به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال خانم آزاده مقربی به
شماره ملی  0323491804و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال
دارندگان حق امضا :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل
چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های
عادی و اداری شرکت با امضای منفرد آقای علی مقربی همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیر عامل :طبق اساسنامه بازرسان آقای جواد کریمی فرد به
شماره ملی  2451772190به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال
مالی خانم فاطمه رضائی قیری به شماره ملی  2452248827به سمت
بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار طلوع جهت
درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی
29203
باشد .شناسه آگهی342613 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قیروکارزین

تدوین پرونده  9اثر منقول شامل
سه قرآن تاریخی که ارزندهترین
آن قرآن هفده من به خط ابراهیم
سلطان در سال  834هجری قمری
و از وزینترین قرآنهای موجود
جهان که تا سال  1315در باالی
دروازه قرآن شیراز قرار داشته و
پسازآن به دالیل مرمتی و حفاظتی
به موزه پارس شیراز انتقالیافته
است و همچنین نقوش برجسته

آگهی ابالغ اخطاریه
بدینوسیله به خانم ها فردوس جاوید و عزت روحانیان مالکین پالک های 4
و 3و  2و  1فرعی از  427واقع در بخش  2شیراز ابالغ می شود خانم رقیه
غالمزاده وکیل آقای محمد امین دشتبان مالک پالک  426واقع در بخش  2شیراز
تقاضای صدور سند مالکیت تک برگ نموده لذا به شما مالک مجاور حد جنوبی
بدینوسیله اخطار می گردد روز  1397/10/30ساعت  8/30صبح در محل وقوع
ملک حضور به هم رسانیده تا نسبت به کارشناسی پالک مذکور اقدام گردد عدم
حضور شما مانع انجام کارشناسی نخواهد شد/18863 .م الف 29177/17997
جهانبخش اسفندیاری نیا -رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 2
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311034007090مورخه  1397/09/11هيأت 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 افشین استخری فرزند اصغر به شماره شناسنامه  2281325725صادره
از شیراز به شماره ملی  2281325725در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب
کارگاه به مساحت  290مترمربع قسمتی از پالک شماره  2145اصلي واقع در بخش
 4شيراز خريداري از مالک رسمي ورثه مرحوم ابوالقاسم پایدار 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 شد.
/18745م الف 1786
تاريخ انتشار نوبت اول :چهارشنبه 1397/10/05
28983/8
تاريخ انتشار نوبت دوم :پنجشنبه 1397/10/20
جهانبخش اسفندیاری نیا – رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهی ثبتی
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رایحه سازان فناور آرمان درتاریخ
 1397/10/16به شماره ثبت  49727به شناسه ملی  14008061345ثبت و امضا
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد.
موضوع فعالیت :اخذ نمایندگی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با
موضوع شرکت افزایش میزان صادرات غیر نفتی جمهوری اسالمی ایران مشاوره
و تحقیقات بازار و بازاریابی در رابطه با موضوع شرکت به استثنای بازاریابی هرمی
و شبکه ای برگزاری همایش ها و سمینارهای در رابطه با موضوع شرکت شرکت
در مناقصه ها و مزایده ها با رعایت مقررات جاری کشور تهیه و توزیع غذاهای
سالمت محور و فراویژه تولید و توزیع انواع نرم افزار های سالمت محور امور
تجارت و بازرگانی شامل خرید و فروش کاالهای مجاز تولید و توزیع اسانس،
عطر و عصاره ی گیاهان تولید ،بسته بندی و توزیع داروهای گیاهی و فراروده
های آرایشی-بهداشتی کشت ،بسته بندی ،تولید و توزیع گیاهان ترخیص دارو
یا فراورده بیولوژیک و عرضه و فروش آن تهیه و تامین ماشین آالت سبک و
سنگین صادرات و واردات کاالهای مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای
الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :استان فارس ،شهرستان شیراز ،بخش مرکزی ،شهر شیراز،
قصرالدشت ،خیابان قصردشت ،خیابان ش حسینی ،پالک  ،0طبقه اول ،واحد 1
کدپستی  7193663414سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمدامین سلیم به شماره ملی
 1271718138دارنده  330000ریال سهم الشرکه آقای علی پورابتهاج به شماره
ملی  4260235206دارنده  330000ریال سهم الشرکه آقای علیرضا برزگر به
شماره ملی  5139937247دارنده  340000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره
آقای محمدامین سلیم به شماره ملی 1271718138و به سمت عضو هیئت مدیره
به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای علی پورابتهاج به
شماره ملی 4260235206و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای علیرضا برزگر به شماره ملی
 5139937247و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس
هیئت مدیره به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و استاد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،
سفته ،بروات ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با
امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
اختیارات مدیر عامل :طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و
شناسه آگهی342695 :
صدور پروانه فعالیت نمی باشد29204 .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

شود.
زمان برای سیاسی بازی وجود ندارد
استاندار فارس نیز در این دیدار گفت :وقتی
برای جناحبندی و سیاسی بازی وجود ندارند،
باید با خدمت و تالش بتوانیم حل مشکالت
را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
عنایتاهلل رحیمی پیرامون طرح توسعه حرم
مطهر اظهار کرد :در مورد این طرح جلسهای
خواهیم داشت و تالش میکنیم هرچه
سریعتر اقداماتی در این زمینه صورت بگیرد.

کاخ والرین ،درپوش استودان
برزین با کتیبه پهلوی ،سنگقبر
آذرشب (نیروگاه) با کتیبه پهلوی،
سنگقبر پناه با کتیبه پهلوی،
پیکره گاو ،مرد بیشاپور و سنگقبر
نیکداد ،برزیدک با کتیبه پهلوی از
موزه مجموعه جهانی بیشاپور نهایی
شده است.
این مقام مسئول تصریح کرد :ثبت
آثار منقول در فهرست آثار ملی

نقش مهمی در افزایش حفاظت
فیزیکی و فنی آنها خواهد داشت و
یکی از رویکردهای مهم این اداره
کل است.
بنابراین گزارش ،تاکنون  33اثر
منقول فارس در فهرست آثار
ملی به ثبت رسیده است که همه
آنها اشیا هخامنشی متعلق به موزه
مجموعه جهانی تخت جمشید بوده
است.

دادنامه
پرونده کالسه  9609988885400572شعبه نهم شورای حل اختالف ویژه زندان
کازرون
خواهان :آقای محمدحسین عباس نیا فرزند منصور با وکالت خانم سیده راضیه
حسینی فرزند سید عابد به نشانی فارس  -کازرون – خ حضرتی  -مجتمع و کال
ط  ۳و ۱۲
خوانده :آقای بهرام ابراهیمی فرزند گرگعلی
خواسته :مطالبه
بسمه تعالی
به تاریخ  96/12/26در وقت فوق العاده جلسه شعبه نهم شورای حل اختالف کازرون
بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است .پرونده کالسه فوق تحت نظر است با توجه
به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند منان به شرح ذیل
مبادرت به صدور رای می نماید.
رأی قاضی شورا
درخصوص دادخواست خواهان محمدحسین عباس نیا فرزند منصور به طرفیت
خوانده بهرام ابراهیمی فرزند گرگعلی به خواسته مطالبه مبلغ  ۶۰۰۰۰۰۰۰ریال به
انضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وخسارت
تاخیر تادیه از تاریخ  87/2/10تا یوم الوصول با توجه به دادخواست تقدیمی و
اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی تاریخ  96/12/26وکپی مصدق گواهی عدم
پرداخت چک شماره  ۵۰۵۸۸۴مورخ  87/2/10و کپی مصدق چک شماره مذکور
واینکه خوانده علیرغم ابالغ یک نوبت درج آگهی در روزنامه کثیراالنتشار و اطالع
از وقت رسیدگی جهت دفاع حضور نیافته والیحه دفاعی ارسال نداشته و با عنایت
به نظر مشورتی مورخ  96/12/26اعضاء محترم شورا دعوی خواهان را وارد و
ثابت تشخیص و مستند به ماده  ۹قانون شوراهای حل اختالف ،مواد -۵۱۵-۱۹۸
 ۵۱۹و  ۵۲۲قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی ،مواد
 ۳۱۳-۳۱۰و  ۳۱۴قانون تجارت و تبصره  ۲الحاقی  1376/3/10به ماده  ۲قانون
صدور چک حکم محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ  ۶۰۰۰۰۰۰۰ریال بابت
اصل خواسته و مبلغ  ۱۵۵۰۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل معادل
تعرفه قانونی و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید ( )87/2/10تا هنگام
پرداخت به ماخذ شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران درحق خواهان صادر
و اعالم مینماید .رأی صادره غیابی وظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در
این شعبه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم عمومی کازرون
7/1666
/1206م الف
میباشد.
رنجبر – قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف کازرون

آگهي تجدید مناقصه عمومی
97-963

نوبت اول 97/10/18 :روزنامه نیم نگاه
نوبت دوم 97/10/20 :روزنامه طلوع
شهرداري منطقه ( 8تاريخي) شيراز در نظر دارد عملیات سرپوشیده کردن جداول و
لوله گذاری خیابان طالقانی را با برآورد اوليه  4/256/505/688ريال ،از طريق مناقصه
عمومي به پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا از کليه پیمانکاران داراي حداقل
رتبه  5در رشته راه و ترابری یا آب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست
جمهوری دعوت بعمل مي آيد .با توجه به موارد ذيل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس:
شیراز ،بلوار زینبیه ،ابتدای خیابان آستانه ،دبیرخانه شهرداری منطقه ( 8تاریخی) مراجعه
نمايند .ضمنًا در صورت نياز به اطالعات بيشتر شماره تلفن 37399075 :و 37362023
آماده پاسخ گويي مي باشد.
مدت انجام کار  2ماه و  15روز
 مبلغ تضمين شرکت در مناقصه  220/000/000ريال بصورت ضمانت نامه بانکي يافيش واريزي نقدي به حساب سپرده  700794461858بانک شهر شعبه بین الحرمین
بنام شهرداري منطقه ( 8تاريخي)
 برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيبضبط خواهدشد.
 در زمان انعقاد قرارداد  %5مبلغ پيشنهادي بعنوان ضمانت حسن اجراي تعهداتبصورت ضمانت نامه بانکي اخذ مي گردد.
 آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97/11/01مي باشد.
تاريخ بازگشايي پاکات ساعت  15روز سه شنبه مورخ  97/11/02مي باشد. مدت اعتبار پيشنهادها سه ماه مي باشد.بديهي است هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداري در رد يک ياتمام پيشنهادها مختار مي باشد.
 جهت دريافت اسناد مناقصه ضمن ارائه تصوير صالحيت رتبه بندي مربوطه از معاونتبرنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری الزامي است.
 شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تکاليف شهرداري موضوعماده  ۱۰آئين نامه معامالت شهرداري مي باشد.
29209
 -ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز

