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آگهی مناقصه عمومی
99-188

نوبت اول: 99/4/9 خبر جنوب                                               نوبت دوم: 99/4/11 طلوع
شهرداری شیراز در نظر دارد اجرای عملیات جابه جایی شبکه برق کوچه کارتون سازی منصورآباد را با برآورد اولیه 5/644/308/974 
ریال را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران دارای حداقل پایه 5 در رشته  نیرو با سوابق 
کاری مرتبط دعوت بعمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس: انتهای خیابان رودکی - حوزه معاونت فنی و 
عمرانی شهرداری شیراز - طبقه سوم - امور قراردادها مراجعه نمایند. ضمنا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن: )32331622 

– 32337507  امور فنی قراردادها( آماده پاسخ گویی می باشد.        -مدت انجام کار ۲ ماه 
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 282/300/000ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده ۱۰۰۱۵۸۲۷65 

بانک شهر شعبه چمران بنام معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز 
-برندگان اول و دوم مناقصه، هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد

- در زمان انعقاد قرارداد ۱۰٪ مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد. 
-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات ساعت 14:15 روز دوشنبه مورخ 99/4/23 می باشد

- تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ۱۳ روز سه شنبه مورخ 99/4/24 می باشد
-محل برگزاری کمیسیون مناقصه سالن جلسات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهار راه خلدبرین می باشد

- مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد
-پیش پرداخت داده نخواهد شد.   -بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار 

میباشد.   -جهت دریافت اسناد مناقصه ضمن ارائه تصویر صالحیت رتبه بندی مربوطه از سازمان برنامه و بودجه ارائه رسید  واریز وجه
به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب 2۷۱۰ بانک شهر شعبه شهید چمران به نام شهرداری شیراز، الزامی است. جهت واریز وجه مورد 

نظر به اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز واقع در بلوار چمران ابتدای ابیوردی مراجعه گردد
شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده ۱۰ آیین نامه معامالت شهرداری می باشد.  

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
                                           893039                             2648/ م الف                         شماره آگهی33623

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

آگهی فقدان سند مالکیت  بخش هفت فارس شهرستان 
کازرون

دو  تسلیم  با  سیدمحمد   فرزند  حسینی  سیدعبدالنبی  آقای 
برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی 115 کازرون تنظیم 
گردیده مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط 
به ششدانگ   پالک 29/8  باقیمانده واقع در قطعه  2 بخش 7 
فارس کازرون که به موجب سند انتقال قطعی شماره 64989 
حسینی  سیدعبدالنبی  به  کازرون   18 دفتر    1359/3/24  –
انتقال قطعی یافته و در دفتر اول متمم صفحه 272 ذیل ثبت 
104 ثبت وصادر گردیده که سند مالکیت صادره به شماره 
است  مفقود گردیده  انگاری   به علت سهل  چاپی 342369 
است.  نموده  مالکیت  سند  المثنی  صدور  تقاضای  نامبرده  و 
نامه قانون ثبت آگهی  مراتب طبق ماده 120 اصالحی آیین 
می شود که هرکس نسبت به ملک مورد نظر معامله ای کرده 
و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز 
به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را  انتشار آگهی  پس از 
نماید  تسلیم  معامله  خالصه  یا  مالکیت  سند  اصل  ارایه  ضمن 
صورت  در  یا  و  نرسید  اعتراضی  مقرر  مدت  ظرف  اگر  و 
اعتراض اصل سند ارایه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی 

را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: 99/4/11              9/293                270/ م الف
داود انصاری – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کازرون

آگهی حصر وراثت
این  از   838 شناسنامه  شماره  به  سلیمی  علی  آقای 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا 
چنین توضیح داده که شادروان جانعلی سلیمی فرزند 
 1399/3/5 تاریخ  در   43 شناسنامه  شماره  به  قنبر 
ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دایمی  اقامتگاه  در 
علی   -1 به:  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین 
سلیمی فرزند جانعلی به شماره شناسنامه 838 فرزند 
به شماره  فرزند جانعلی  فریدون سلیمی  متوفی 2- 
شناسنامه 526 فرزند متوفی 3- سارا سلیمی فرزند 
 -4 متوفی  فرزند   837 شناسنامه  شماره  به  جانعلی 
صنم سلیمی فرزند جانعلی به شماره شناسنامه 1021 
فرزند متوفی 5- مهری جان داسار فرزند غالمحسین 

به شماره شناسنامه 258 همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
نشر آگهی به مدت یک ماه به این شورا مراجعه و 

تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
9/292                                         272/م الف

شریعت – رییس شعبه اول شورای حل اختالف کنارتخته

آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه رفیع فرزند لطف اله به شرح درخواستی که به کالسه 4/99/291 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی 
انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که مرحوم منصور دولتخواه فرزند مرحوم محمدحسین به شماره ملی 2371755966 – 
1330 صادره از کازرون در تاریخ 1398/12/23 در اقامتگاه دایمی خود شهرستان کازرون فوت نموده و وراث حین الفوت 
وی عبارتند از: 1- بیگم جان رستگار کازرونی به شماره ملی 2370080183 – 1305 کازرون مادر متوفی 2- فاطمه رفیع به 

شماره ملی 2371737951 – 1327 کازرون زوجه متوفی والغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی به مدت یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.

9/294                               271/م الف
زمانی بخش – رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده13آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان: 

قانون  موضوع  13996031700700541هیات  شماره  رای  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای علی صداقت فرزند عبدالرسول به شناسنامه 21773و 
ششدانگ  به  نسبت  بهبهان  از  1860313272صادره  ملی  شماره 
پالک  از  قسمتی  در  مربع  33/96متر  مساحت  به  ساختمان  یکباب 
مالک  از  بهبهان خریداری شده  بخش یک   در  واقع  اصلی   5771
رسمی رمضان گلبهار محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضی 
فاصله  به  نوبت  دو  در  اطالع عموم  منظور  به  تقاضا  مورد  ملک  و 
صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی   در  میشود  آگهی  روز   15
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید عرض حال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/11         

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/04/25
33641                                                    م الف 8/70

                                                                                                                                                      
           کاظمی -رئیس ثبت بهبهان 

آگهی فقدان سند مالکیت  بخش هفت فارس شهرستان 
کازرون

چون آقای حسین محمدی نیا فرزند عبدالحسین  با تسلیم دو 
برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی 116 کازرون تنظیم 
گردیده مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط 
به ششدانگ   پالک 318/61  واقع در قطعه 2 بخش 7 فارس 
 –  14379 شماره  قطعی  انتقال  سند  موجب  به  که  کازرون 
1395/7/1  دفتر 362 کازرون در سهم مالکیت وی قرار گرفته 
و در دفتر الکترونیک به شماره 139520311002005454  
به نامش ثبت و سند مالکیت صادره به شماره چاپی 937811 
انصار کازرون مفقود  بانک  به علت آتش سوزی در  ب 94 
مالکیت  المثنی سند  تقاضای صدور  نامبرده  گردیده است و 
نموده است. مراتب طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون 
ثبت آگهی می شود که هرکس نسبت به ملک مورد نظر معامله 
ای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا 
به ثبت محل مراجعه واعتراض  انتشار آگهی  از  ده روز پس 
خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم 
نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید و یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارایه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی 

را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: 99/4/11               9/291              269/ م الف
داود انصاری – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کازرون

آگهی مزایده عمومی
99-194

نوبت اول: 99/4/11 طلوع                                                          نوبت دوم: 99/4/12 نیم نگاه
شهرداری شیراز در نظر دارد فروش مقدار تقریبی 6۰۰ تن )6۰۰۰۰۰ کیلوگرم( آهن آالت و میلگرد ضایعاتی موجود در انبار کارگاه والفجر 

و کارخانه آسفالت دوکوهک سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شیراز را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. لذا کلیه اشخاص 
حقیقی و حقوقی که تمایل به شرکت در مزایده مذکور را دارند، می توانند بعد از تاریخ نشر اولین آگهی جهت بازدید از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 
7:30 الى ۱۷ و روزهای پنج شنبه از ساعت 7:30 تا ۱۳ به استثنای ایام تعطیل به آدرس: کارگاه والفجر به نشانی: شیراز - شهرک والفجر - بلوار یاوران 
غربی مجتمع تولیدی بتن والفجر و کارخانه آسفالت دوکوهک به نشانی: شیراز، دوکوهک، جنب معدن صنایع فجر سپاه مراجعه نمایند و عدم مراجعه جهت 
بازدید موضوع مزایده به منزله رویت محسوب گردیده و چنانچه برنده مزایده بعدا" اظهار به جهل نماید پذیرفته نخواهد شد و یا جهت کسب اطالعات 

بیشتر با شماره تلفن ۳۸۳۵۰۷۲۹ تماس حاصل فرمایند. 

مبلغ پایه هر واحدمقدارشرح کاالردیف
کیلوگرم )ریال(

جمع مبلغ کل 
)ریال(

مبلغ تضمین شرکت 
در مزایده )ریال(

 آهن آالت و1
میلگرد ضایعاتی

38/50023/100/000/0001/155/000/000کیلوگرم600000 )600 تن(

 مبلغ تضمین شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده 100787130326 بانک شهر شعبه چمران بنام سازمان 
عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شیراز   -برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انجام معامله و واریز وجه خرید نشوند سپرده آنان به 
ترتیب ضبط خواهد شد.    - برندگان می بایست مبلغ پیشنهادی خود را نقدا و ظرف مدت ۷ روز کاری به شماره حساب 4111 بانک شهر شعبه چمران 
شیراز   )شماره شبا IR 540610000000000000004111 ( بنام سازمان عمران واریز نمایند    -    آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات حداکثر تا ساعت 14 
روز دوشنبه مورخ 99/4/23  می باشد    -  تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ۱۳ روز سه شنبه مورخ  99/4/24 می باشد.   - محل برگزاری کمیسیون مزایده 

در چهار راه خلدبرین، سالن جلسات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز می باشد.   -مدت اعتبار پیشنهادها یک ماه می باشد
-هزینه آگهی و حق الزحمه کارشناسی اقالم مورد مزایده و 5٪ مبلغ کل پیشنهادی بعنوان عوارض شهرداری و کلیه هزینه های متعلقه بعهده برندگان خواهد 
بود    - شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار میباشد    -  محل دریافت پاکات مزایده، واحد قراردادهای سازمان عمران بازآفرینی فضاهای شهری 

شهرداری شیراز به آدرس بلوار عدالت، ابتدای بلوار دولت، جنب درمانگاه آزادگان می باشد  
                    896776                                           2711/ م الف                                                         شماره آگهی33642

 اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

فرمانده سپاه ناحیه کازرون:

سپاه با تمام وجود و افتخار در کنار مجموعه قضایی است

سرهنگ افشاریان در دیدار با مسئوالن دادگستری کازرون گفت: سپاه با تمام وجود و افتخار در کنار مجموعه قضایی است.
به گزارش خبرگزاری بسیج از فارس، سرهنگ دوم پاسدار شهرام افشاریان، فرمانده سپاه کازرون در دیدار با مسئوالن دادگستری کازرون ضمن 

گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره شهدای هفتم تیر از جمله شهید بهشتی اظهار داشت: سپاه با تمام وجود و افتخار در کنار مجموعه 
قضایی است.

فرمانده سپاه کازرون گفت:با حضور آیت اهلل رئیسی به عنوان ریاست قوه قضاییه، اتفاقات مثبتی در حوزه مبارزه با فساد صورت گرفته است و 
بیش از پیش، ارتباط تعاملی بین سپاه و قوه قضائیه مشهود است. مردم به مدیریت آیت اهلل رئیسی امیدوارند و توقع دارند معضالت و مشکالت را 

با استفاده از کلیه ظرفیت ها، ریشه کن نماید.
وی افزود: سپاه و قوه قضائیه با استقالل الزم و نگاه تکلیف محوری همواره امورات خود را دنبال می نمایند.

شهرام افشاریان با تأکید بر ضرورت تالش کلیه نهادها و دستگاه ها در راستای خدمت صادقانه به مردم و مبارزه با تبعیض و فساد عنوان نمود: 
بر اساس بررسی صورت گرفته، قیمت مسکن در کازرون عادالنه نبوده و نظارت بر بازار مسکن و برخورد با دالالن بایستی به طور جدی مورد 

توجه قرار گیرد.
این مقام مسئول ادامه داد:توقع فعلی و مطالبه ویژه مردم از قوه قضاییه، مبارزه با هرگونه فساد و نظارت بر بازار و قیمت ها، خصوصًا قیمت مسکن 
است، گرچه مسئولیت نظارت و برنامه ریزی جهت تامین معیشت، مسکن و پوشاک مردم  بر عهده دولت است اما به نظر می رسد دولت بازار 
و نظارت بر قیمت ها را رها کرده  و نگاه مردم به قوه قضائیه است. در خصوص وضعیت مسکن در شهرستان کازرون، ضروری است جلسات 

تخصصی و عملیاتی با حضور کارشناسان برگزار گردیده و تمهیداتی در این زمینه اتخاذ گردد.
موسوی، رئیس دادگستری شهرستان کازرون نیز در این دیدار اظهار داشت: ای کاش یک هزارم خصلت های شهید بهشتی را داشتم. تالش من در 

دوران مدیریتم این بوده که طوری رفتار نکنم که نفوذپذیر باشم.
رئیس دادگستری کازرون؛ اظهار داشت: دشمنان هرگاه می خواهند انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی را بکوبند، سپاه و شورای نگهبان 

همواره مورد هجمه ایشان قرار می گیرد.
وی اضافه کرد: اگر قرار باشد تحت فشارهای جامعه بین الملل قانون اسالمی را رعایت  کنیم، باید جامعه را به حال خود رها کنیم، آن ها این را 

می خواهند.
حجت االسالم انصاری فر، دادستان کازرون نیز با گرامیداشت دهه کرامت و یاد و خاطر شهید بهشتی اظهار داشت: شهید بهشتی الگویی بی بدیل 

در ایجاد و مدیریت دستگاه قضا بودند.
دادستان کازرون با بیان اینکه تعامل بین دستگاه قضایی و سپاه در سطوح عالی است اذعان کرد: توپخانه دشمن چند نقطه را دائمًا میزند؛ سپاه، قوه 

قضائیه و شورای نگهبان، چون دشمن می خواهد بال های نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را مورد هدف قرار دهد.
حجت االسالم انصاری فر با اشاره به تبعات منفی مدیریت ناکارآمد و نگاه به بیرون به جای نگاه به دستان توانمند داخلی اظهار کرد: وضعیت فعلی 
انرژی هسته ای، وضعیت دالر و ارز و سکه، برجام و متصور بودن خطرات جدی هجوم و ورود ناآگاهانه به بورس، حاصل مدیریت ناکارآمد است.


