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 روزنـامـه طلـوع آگهـی 
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42229246 - 32344772

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

اول/دوم  هيأت   1397/12/05 مورخ   139760311035007217 شماره  رأي  برابر 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز - ناحيه 3 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
 2299216731 ملي  کد   33 شناسنامه  شماره  به  غالمعلي  فرزند  محمدي  دلبر  خانم 
صادره از شيراز نسبت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت 53/38 مترمربع به پالک 
8/39465 مفروز و مجزي شده از پالک 8 باقيمانده واقع در شيراز گويم خيابان ياس 
آقاي  مالک رسمي  از  بست آخر سمت چپ کدپستي 7194187544 خريداري  بن 
فالمرز جوانمردي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز 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 
بديهي است در  نمايند.  تقديم  به مراجع قضايي  را  اعتراض، دادخواست خود  تسليم 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر 

خواهد شد.         2341/م الف
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/03/01           تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/03/18

   30514/190474
شاپور زارع شيبانی 

 ریيس اداره ثبت اسناد و امالک ناحيه سه شيراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

اول/دوم  هيأت   1397/12/20 مورخ   139760311035007915 شماره  رأي  برابر 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز - ناحيه 3 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
ملي  کد   1002 شناسنامه  شماره  به  محمدابراهيم  فرزند  اقتصادي  محمدرحيم  آقاي 
2295875412 صادره از شيراز نسبت به ششدانگ يک قطعه باغچه بابناي احداثي به 
مساحت 5412/38 مترمربع به پالک 13/1209 مفروز و مجزي شده از پالک 13 واقع 
در شهرک انجيره باغ هاي بشي سمت شرق خريداري از مالک رسمي آقاي عبدالحسين 
غالمي فرزند غالمحسين محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز 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.     2342/م الف
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/03/01           تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/03/18

   30513/190473
شاپور زارع شيبانی 

 ریيس اداره ثبت اسناد و امالک ناحيه سه شيراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

اول/دوم  هيأت   1397/12/16 مورخ   139760311035008066 شماره  رأي  برابر 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز - ناحيه 3 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي احمد اعتمادي فرزند امراله به شماره شناسنامه 24320 کد ملي 2291752472 
صادره از شيراز نسبت به ششدانگ يک باب کارگاه تانکرسازي به مساحت 972/23 
مترمربع به پالک 11/7517 مفروز و مجزي شده از پالک 11/278 واقع در شيراز 
جاده صدرا خريداري از مالک رسمي آقاي علي رنجبر و صمد اکبري محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 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.         2343/م الف

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/03/01           تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/03/18
   30507/190469

شاپور زارع شيبانی - ریيس اداره ثبت اسناد و امالک ناحيه سه شيراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

اول/دوم  هيأت   1397/12/27 مورخ   139760311035008129 شماره  رأي  برابر 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز - ناحيه 3 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
خانم فرنگيس شولي فرزند اله وردي به شماره شناسنامه 2053 کد ملي 2390829041 
صادره از ممسني نسبت به ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 128/46 مترمربع 
به پالک 8/39464 مفروز و مجزي شده از پالک 8/6 باقيمانده واقع در شيراز گويم 
خيابان واليت کوچه 9 انتهاي کوچه کدپستي 7188475373  مالک رسمي در ازاء 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا  حصه مشاعي متقاضي محرز گرديده است. 
نوبت به فاصله 15 روز 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 

30505/190468 صادر خواهد شد.         2344/م الف       
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/03/01   تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/03/18 

شاپور زارع شيبانی - ریيس اداره ثبت اسناد و امالک ناحيه سه شيراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

اول/دوم  هيأت   1397/12/27 مورخ   139760311035008080 شماره  رأي  برابر 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز - ناحيه 3 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي مجيد صالحي فرزند نعمت اله به شماره شناسنامه 2884 کد ملي 2297998589 
صادره از شيراز نسبت به ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 356/68 مترمربع به 
پالک 12/36763 مفروز و مجزي شده از پالک 12 باقيمانده واقع در شيراز شهرک 
بزين خيابان علوي کوچه 2 کدپستي 7189777648  خريداري از مالک رسمي آقاي 
عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  محرز گرديده  ولي  فرزند  زردخوني  داداله رضايي 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 
به مراجع قضايي تقديم  تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را  از  مدت يک ماه 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضاي  صورت  در  است  بديهي  نمايند. 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.  2345/م الف
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/03/01           تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/03/18

  30519/190480
شاپور زارع شيبانی - ریيس اداره ثبت اسناد و امالک ناحيه سه شيراز

آگهی حصر وراثت
آقاي مهدي دهقان به شماره ملي 2371951978 کازرون به استناد شهادتنامه و گواهي 
فوت و فتوکپي شناسنامه ورثه درخواستي به شماره 9830 ش 4 تقديم اين شورا نموده 
 2372133888 ملي  شماره  به  دهقان  محمدرحيم  شادروان  که  داشته  اشعار  چنين  و 
کازرون در تاريخ 98/2/20 در اقامتگاه دايمي خود درگذشته و ورثه حين الفوت وي 
عبارتند از: 1- ماه جان رزمي فرزند محمد به شماره ملي 2372148834 متولد 1338 
همسر متوفي 2- مهدي دهقان فرزند محمدرحيم به شماره ملي 2371951978 متولد 
1357 پسر متوفي 3- محسن دهقان فرزند محمدرحيم به شماره ملي 2370503734 
ملي  شماره  به  محمدرحيم  فرزند  دهقان  عليرضا   -4 متوفي  پسر   1363 متولد 
2360196677 متولد 1370 پسر متوفي 5- مرضيه دهقان فرزند محمدرحيم به شماره 

ملي 2372017330 متولد 1361 دختر متوفي
اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا 
هرکسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف 
يک ماه به اين شورا مراجعه و تقديم نمايد  واال گواهي صادر خواهد شد.                                                                                   

8/202 169/ م الف  
             زمانی بخش - ریيس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

آگهی حصر وراثت
آقاي محمدتقي آصف جاه فرزند مرحوم عباس به شرح درخواستي که به کالسه 9832 
اين شورا ثبت گرديده درخواست صدور گواهي انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
ملي 2370036656  به شماره  فرزند مرحوم غالمرضا  عباس آصف جاه  که مرحوم 
اقامتگاه دايمي خود شهرستان  تاريخ 1395/5/5 در  از کازرون در  – 1302 صادره 

کازرون فوت نموده وراث حين الفوت وي عبارتند از:
 1- محمدتقي آصف جاه به شماره ملي 2370308321 – 1340 کازرون پسر متوفي 
2- محمدجواد آصف جاه به شماره ملي 2371737178 – 1327 کازرون پسر متوفي 
3- محمدرضا آصف جاه به شماره ملي 2370263131 – 1335 کازرون پسر متوفي 
4- عبدالمجيد آصف جاه به شماره ملي 2371710733 – 1322 کازرون پسر متوفي 
5- محمدجعفر آصف جاه به شماره ملي 2371724051 – 1324 کازرون پسر متوفي 

6- محمدباقر آصفجاه به شماره ملي 2370263148- 1336 کازرون پسر متوفي
پسر  کازرون   1332  –  2371773522 ملي  شماره  به  جاه  آصف  محمدصادق   -7  
ملي 2370324651 – 1342 کازرون دختر  شماره  به  جاه  رباب آصف  متوفي 8- 
به شماره ملي 2371753981 – 1330 کازرون دختر  متوفي 9- کبري آصف جاه 

متوفي والغير
اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا 
هرکسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف 
يک ماه به اين شورا مراجعه و تقديم نمايد  واال گواهي صادر خواهد شد.                                                                                   

8/219 167/ م الف  
             زمانی بخش - ریيس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

آگهی فقدان سند مالکيت شهرستان ممسنی
آقاي عبدالحسن کاوياني فرزند عبدالحسين  با تسليم دو برگ استشهاديه که 
توسط دفترخانه 306 ممسني تنظيم گرديده مدعي است تعداد يک برگ سند 
مالکيت مربوط به چهار و نيم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان به انضمام 
يک نيم دانگ ديگر اعيان يکباب خانه تحت پالک 17 فرعي از 19 اصلي واقع 
در قطعه 9 بخش 7 فارس شهرستان ممسني سند مالکيت به شماره چاپي 675693 
سري د سال 93 با شماره دفتر الکترونيک 139505311003000772 ثبت 
سوم  شعبه  داديار   1397/11/7 مورخ   97/292 شماره  نامه  برابر  گرديده 
دادياري دادسراي ممسني به مبلغ 70/000/000 ريال توقيف مي باشد که به 
علت آتش سوزي مفقود گرديده است و نامبرده تقاضاي صدور سند مالکيت 
المثني را نموده، مراتب طبق ماده 120 اصالحي آيين نامه قانون ثبت آگهي 
مي شود تا هرکس نسبت به مورد آگهي معامله اي انجام داده يا مدعي وجود 
سند مالکيت نزد خود باشد تا 10 روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارايه اصل سند مالکيت و يا خالصه معامله 
تسليم نمايد و اگر ظرف مدت مقرر اعتراض نرسد و يا در صورت اعتراض 
سند  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  نشود  ارايه  سند  اصل  يا  مالکيت  سند  اصل 

مالکيت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد کرد.
8/217 66/ م الف   تاريخ انتشار: 98/3/1 

سيدمصطفی حسينی – ریيس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ممسنی

 08 F00118 سند موتورسيکلت راديسون به شماره موتور
و شماره شاسي 8800098 و شماره پالک 72925 – ايران 
 2372510290 کدملي  به  محمدزاده  علي  به  متعلق   688

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.       8/220 

آگهی مزایده عمومی     98-122
نوبت اول: 98/03/01  طلوع                  نوبت دوم: 98/03/02  سبحان

سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شيراز در نظر دارد اجاره بيلبورد هاي مشروحه ذيل را جهت بهره برداري تبليغاتي از طريق 
مناقصه عمومي به مدت دو سال واگذار نمايد. لذا از کليه شرکتها و کانون هاي تبليغاتي داراي مجوز فعاليت تبليغاتي معتبر از اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي استان فارس دعوت بعمل مي آيد با توجه به موارد ذيل جهت اخذ اسناد مزايده به آدرس ميدان شهيد مطهري- نبش بلوار قدوسي شرقي جنب 
بانک سپه- سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري- واحد کپي مراجعه نمايند. 98/11

تعداد نوع سازهمحل سازهرديف
وجه

 ابعاد هر
وجه

 مساحت
 بهره

برداري

 قيمت ماهيانه هر
سازه بريال

 مبلغ اجاره بها دو
سال بريال

 مبلغ سپرده
 شرکت در

مزايده

 بيلبورد واقع در بلوار چمران،1
ورودي تونل شهيد غيبي

يک بيلبورد
وجهي

5*84050/000/0001/290/000/000

400/000/000

 بيلبورد واقع در بلوار چمران،2
روبروي هتل چمران

يک بيلبورد
وجهي

4*1248120/000/0003/096/000/000

 بيلبورد واقع در بلوار چمران، جنب3
داروخانه نهراعظم

يک بيلبورد
وجهي

4*1248120/000/0003/096/000/000

 بيلبورد واقع در کمربندي معالي آباد4
جنوب به شمال- جنب ايستگاه اتوبوس

يک بيلبورد
وجهي

4*83215/000/000387/000/000

1-الزم به ذکر است اجاره سال دوم با 15 درصد افزايش نسبت به قيمت پيشنهادي محاسبه و اخذ مي گردد.
2-ارائه گواهي عدم بدهي از اداره کل تشخيص و وصول درآمد و شهرداري شيراز و سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري براي کليه متقاضيان الزامي است.

3-متقاضي مي بايست قبل از ارائه پيشنهاد از محل بازديد و رويت نموده و از کم و کيف مورد اجاره مطلع گردد و پيش بيني هاي الزم بخصوص در مورد اجاره و درآمد 
را بنمايد چرا که پس از ارائه پيشنهاد هيچگونه عذر و بهانه اي درخصوص جهل و عدم اطالع پذيرفته نيست.

4-مبلغ تضمين شرکت در مزايده مبلغ 400/000/000 ريال که مي بايست به يکي از صورتهاي مشروحه زير همراه با اسناد مزايده در پاکت )الف( به دستگاه مزايده گزار 
تسليم شود.   الف-ضمانت نامه به نفع شهرداري شيراز با شناسه ملي: 14002091671 و کداقتصادي: 411364877455         

 ب-  فيش واريز نقدي به حساب سازمان به شماره 700792254289 بانک شهر 
5- آخرين مهلت تحويل پيشنهادها: تا پايان وقت اداري روز يک شنبه مورخه 98/03/12 مي باشد. 

6-زمان تشکيل کميسيون بازگشايي پاکت ها ساعت 14 روز شنبه مورخه 98/03/18 در محل سالن جلسات اداره کل حقوقي شهرداري شيراز واقع در چهار راه خلدبرين 
خواهد بود.            

 7- بديهي است هزينه درج آگهي بعهده برنده مزايده بوده و سازمان در رد يک يا کليه پيشنهادات مختار است.
8-  برندگان اول و دوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.    

9- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مزايده در اسناد مزايده مندرج است.                 
10- در صورت نياز به اطالعات بيشتر شماره تلفن هاي 07138431270-07138431279 داخلي 201 آماده پاسخ گويي مي باشد.               2720/م الف  

30517      شناسه آگهي: 475830 
اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز

آگهی مناقصه عمومی
اداره كل بنياد مسكن انقالب اسالمي فارس در نظر دارد اجراي عمليات بهسازي طرح هادي روستايي واقع در شهرستان شهرستان هاي استان فارس به شرح 
ذيل به صورت مناقصه عمومي يک مرحله اي از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد( برگزار نمايد و طي اين آگهي از پيمانكاران واجد 
شرايط داراي رتبه راه و ترابري يا ابنيه تأييد صالحيت شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي )سازمان برنامه و بودجه( جهت شرکت در فرآيند 
ارجاع کار دعوت به عمل مي آيد. کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت 
قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصات در سامانه 

تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد( روز چهارشنبه مورخ 1398/03/01 مي باشد.

ف
ردي

 شمارهشماره مرجع سامانه ستاد
مناقصه

مدت روستاشهرستان
اجرا 
)روز(

تضمين شركت برآورد )ريال(
در فرآيند ارجاع 

کار )ريال(

 رتبه
 مورد
نياز

 محل اعتبار
پروژه

محمدآباد، آباده1209800521600004898/218
خسرو شيرين

استاني، قيرراه303.632.361.700181.600.000

جعفرآباد، اسالم ارسنجان2209800521600004998/219
آباد

 استاني، قيرراه902.080.216.800104.000.000
رايگان

علي آباد، استهبان3209800521600005098/220
شهرک شهيد 

باهنر

 توازن، قيرراه304.381.406.100219.000.000
يارانه اي

 3% نفت و گاز،راه151.989.392.00099.450.000بازرگانداراب4209800521600005198/221
 استاني، عدم
 تخـصيـص،

قيـر

چشمه زيتون، سپيدان5209800521600005298/222
علي آباد 
باباخاني

 توازن، قيرراه452.920.045.000146.000.000
رايگان

 استاني، توازن،راه302.017.593.000100.900.000بند اميرشيراز6209800521600005398/223
قير

 استاني، توازن،راه302.296.592.000114.800.000هرمود مهرخويالرستان7209800521600005498/224
قيــر رايـگان

توازن، قيرراه302.866.350.600143.300.000بسترم، صالح آبادني ريز8209800521600005598/225

1-اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي »الف« و در صورت لزوم »ب«:
آدرس: شيراز، بلوار گلستان، حد فاصل چهارراه ادبيات و ميدان گلستان، بنياد مسكن انقالب اسالمي فارس )امور قراردادها و کنترل پروژه(

تلفن: 071-37328160 کد پستي: 7146784687 
2-مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: از روز چهارشنبه مورخ 1398/03/01 تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1398/03/06

3-مهلت زماني ارائه پيشنهاد )برگشت اسناد(: از روز سه شنبه مورخ 1398/03/07 تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1398/03/18
4-جلسه بازگشايي پاکت ها روزهاي يکشنبه تا پنج شنبه، 19 تا 23 خرداد 1398، طي ساعات و زمان بندي قيد شده در سامانه ستاد، در سالن جلسات اداره کل بنياد مسکن 

انقالب اسالمي فارس برگزار مي گردد.
5-نحوه برگزاري مناقصه: مناقصه عمومي يک مرحله اي

6-نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع کار: 1( ضمانتنامه معتبر بانكي 2( واريز به حساب : بانك ملي ايران به شماره 2173683006000 و به مدت اعتبار حداقل 3 
)سه( ماه شمسي

•  الزم به ذکر است به هر گونه تضمين ديگر ترتيب اثر داده نخواهد شد.     7-حضور پيشنهاد دهنده در جلسه بازگشايي پاكت هاي پيشنهاد قيمت بالمانع است.
8-برنده مناقصه مي بايست 7 روز پس از ابالغ پذيرش به همراه ضمانتنامه معتبر بانکي حسن انجام تعهدات جهت عقد قرارداد مراجعه نمايد و در صورت عدم مراجعه پس 

از مدت ذكر شده ضمن ضبط ضمانتنامه شركت در مناقصه، پروژه به نفر دوم واگذار مي گردد.
9-برآورد پايه بر اساس فهرست بهاي سال 1398 محاسبه شده است.

10-کليه کسورات به عهده پيمانکار مي باشد. )به شرح طرح هاي عمراني محاسبه مي گردد(
11-بخشي از اعتبار پروژه هاي سال مالي 1397 نقدي و بخشي از نوع اسناد خزانه اسالمي و با سررسيد و تخصيص اعالمي سازمان مديريت و برنامه ريزي مي باشد.

12-هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
13-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مرکز تماس: 41934-021 / دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 021-85193768

30525      شناسه آگهي: 476409              2853/م الف  
روابط عمومی بنياد مسكن انقالب اسالمی فارس

آگهى

آگهی مزایده     98-134
نوبت اول: 98/03/01  طلوع                  نوبت دوم: 98/03/02  شيراز نوين

شهرداري منطقه دو شيراز در نظر دارد به موجب مجوز 4569/ش الف د مورخ 83/5/25 شوراي محترم اسالمي شهر شيراز نسبت به اجاره 
پارکينگ رو باز وليعصر)عج( به صورت تکي به مدت يک سال به شرکت هاي خدماتي با موضوع اساسنامه )موضوع پارکينگ داري يا کارت 

پارک( و همچنين گواهي تاييد صالحيت از اداره کار به همراه تاريخ معتبر واگذار نمايد. لذا از کليه شرکت کنندگان واجد شرايط دعوت بعمل مي آيد جهت 
اخذ اسناد مزايده به آدرس: بلوار رازي پارک مرواريد واحد قراردادهاي شهرداري منطقه دو مراجعه نمايند. 

نرخ ورودي به ازاي مبلغ ماهيانهآدرسنام پارکينگرديف
يک ساعت

 نرخ براي هر ساعت
اضافه

 سپرده شرکت در
مزايده به ريال

 ميدان وليعصر روبرويوليعصر )عج(1
بيمارستان شيراز

120/000/000ريال5/000 ريال10/000 ريال200/000/000 ريال

1. مبلغ تضمين شرکت در مزايده به صورت پرداخت نقدي به شماره حساب 700794696677 يا ضمانتنامه بانکي در وجه شهرداري منطقه دو شيراز به شناسه 
ملي 14002091671 شماره شبا 420610000000700794696677 و کداقتصادي 411364877455 و کدپستي 7153613498

2. آخرين مهلت تسليم پيشنهادات روز يکشنبه مورخ 98/03/19، پايان وقت اداري راس ساعت 14:15 مي باشد.
تبصره: بديهي است پس از تاريخ و ساعت مذکور هيچگونه پيشنهادي پذيرفته نخواهد شد.

4. کارفرما در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار مي باشد. 3. کليه مخارج نشر آگهي بعهده برنده مزايده مي باشد. 
5. برندگان اول و دوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

6. متقاضيان جهت کسب اطالعات بيشتر مي توانند به واحد قرارداد شهرداري منطقه دو مراجعه نمايند و يا به سايت www.SHIRAZ.IR/zone2 و يا با شماره 
تلفن 37259811 داخلي 1206 تماس حاصل نمايند. 

7. زمان برگزاري کميسيون سه شنبه مورخ 98/03/21 واقع در چهار راه خلدبرين جنب آتش نشاني طبقه سوم سالن جلسات مديريت حقوقي شهرداري
30516 2706/م الف            شناسه آگهي: 475927  

اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز

سخن بزرگان

تنها كساني تحقير مي شوند كه بگذارند تحقيرشان كنند. 

الكس هيل


