سخن بزرگان

تاریخ

29

5

شماره

زندگی خشن و مرگبار میشود

1400

روزنامه

صفحه

اگر تفاهم در حیات نباشد

فروردین

3053

داروین

یکشنبه
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  1399/10/13 – 139960311020000746هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بیضا تصرفات مالکانه بالمعارض علی بابا جوکاری فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه  5و کد ملی 5469824756
صادره بیضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت  30519/30مترمربع پالک شماره  30فرعی از  969اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک اصلی مذکور واقع در بخش  6فارس بیضا روستای دولت آباد که ملک در حصه مشاعی متقاضی می باشد .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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 خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/02/13 :
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول1400/01/29 :
 6م الف
35653/193908
سیدعبدالکریم زارعی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیضا

برابر رای شماره  1399/09/15 – 139960311020000633هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی بیضا تصرفات مالکانه بالمعارض امیدعلی دهقان فرزند محمد بشماره شناسنامه  2و کد ملی  5469812741صادره بیضا در ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  915/50مترمربع پالک شماره  42فرعی از  957اصلی مفروز ومجزی شده از پالک اصلی مذکور واقع در بخش  6فارس بیضا روستای مبارکه که ملک
در حصه مشاعی متقاضی می باشد .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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 خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/02/13 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/01/29 :
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 7م الف
35652/193907

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1399/09/22 – 139960311020000644هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بیضا تصرفات مالکانه بالمعارض اصغر فرزین فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه  9و کدملی 5469885097
صادره بیضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی که سه دانگ دیگر آن موقوفه می باشد به مساحت  9491مترمربع پالک
شماره  25فرعی از  969اصلی مفروز و مجزی شده از پالک اصلی مذکور واقع در بخش  6فارس بیضا روستای دولت آباد که ملک در حصه
مشاعی متقاضی می باشد  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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 خود را به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 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.
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/02/13 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/01/29 :
 2م الف
35656/193910
سیدعبدالکریم زارعی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیضا
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1399/09/22 – 139960311020000642هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بیضا تصرفات مالکانه بالمعارض اصغر فرزین فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه  9و کد ملی 5469885097
صادره بیضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی که سه دانگ دیگر آن موقوفه می باشد به مساحت  23606مترمربع
پالک شماره  27فرعی از  969اصلی مفروز و مجزی شده از پالک اصلی مذکور واقع در بخش  6فارس بیضا روستای دولت آباد که ملک در
حصه مشاعی متقاضی می باشد .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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 خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 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.
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/02/13 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/01/29 :
 3م الف
35657/193899
سیدعبدالکریم زارعی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیضا

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول

شهرداری اسیر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره  39تاریخ  99/09/11و مصوبه شماره  51تاریخ  99/11/18شورای اسالمی شهر عملیات اجرای
سنگ فرش معابر بوسیله موزاییک و کلیه کارهای مرتبط به آن را بر اساس شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط و دارای صالحیت واگذار نماید.
مشخصات فنی پروژه :
-1موزائیک کاری شامل زیر سازی با حداقل  4سانتی متر سنگ دانه شکسته ( بادامی یا نخودی ) و کوبش با کمپکتور دستی ؛ حداقل ضخامت مالت مصرفی 5
سانتی متر و نصب موزاییک  40×40ویبره ای دو رنگ ( که از نظر کیفی مورد تایید شهرداری باشد) به مساحت تقریبی  7692متر مربع.
-2برآورد اولیه مبلغ  15/000/000/000ريال ( پانزده میلیارد ريال) می باشد.
-3سپرده شرکت در مناقصه 750/000/000ريال ( هفتصد و پنجاه میلیون ريال) خواهد بود که به صورت ضمانت نامه بانکی  ،واریز نقدی به حساب
 0103429460005بانک صادرات به نام شهرداری اسیر می باشد.
تبصره :برنده اول تا سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط می شود.
-4شرایط و ضوابط کار و نکات فنی و اجرایی آن در اسناد مناقصه موجود می باشد.
-5شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
محل دریافت اسناد – شهرداری اسیر امور مالی
تاریخ مرحله دوم آگهی 1400/02/05 :
تاریخ مرحله اول آگهی 1400/01/29:
مهلت تحویل پاکت ها 1400/02/13 :
مهلت دریافت اسناد1400/02/09 :
 1005م الف
35665
1124494
تاریخ گشایش پاکت ها1400/02/14 :

ابوتراب فرزانه – شهردار اسیر

آگهـــی مناقصه عمــومی

شهرداری صفاشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره  2مورخ1400/1/15شورای محترم اسالمی شهر صفاشهر پروژه
های زیر را به صورت جداگانه با شرایط مندرج دراسناد مناقصه به بخش خصوصی واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی
اقدام نماید ،لذا از کلیه اشخاص حقوقی دارای صالحیت با رعایت شرایط ذیل جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.
ردیف

عنوان

متراژ

قیمت (ریال)پایه کل متراژ

1

اجرای تک لبه وکانیوا با مصالح

 1500متر طول

1.800.000.000

2

اجرای کانیوا ایستا با مصالح

1500متر طول

1.500.000.000

3

اجرای جدول گذاری با مصالح دهانه 50

1500متر طول

3.300.000.000

4

اجرای کانیوا کف با مصالح

 1500متر طول

1.350.000.000

5

اجرای موزایک فرش (بدون مصالح)

 5000متر مربع

2.000.000.000

6

اجرای سنگ فرش(بدون مصالح)

 25000متر مربع

1.250.000.000

7

لکه گیری اسفالت بصورت دستی( بدون مصالح)

 30.000متر مربع

3.300.000.000

8

زیرسازی کانال و برش آسفالت بدون مصالح

 15000متر مربع

1.200.000.000

9

پخش آسفالت با فینیشر (بدون مصالح )

 50000متر مربع

3.500.000.000

سپرده در مناقصه(ریال)

397.500.000

162.500.000
225.000.000
175.000.000

-1سپرده شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز مبالغ مندرج در جدول فوق الذکر به حساب سیبا شماره
 0105782570009نزد بانک ملی به نام شهرداری صفاشهر می باشد.
-2در خصوص ردیف  1الی  4شرکت های متقاضی باید دارای صالحیت کاری و یا رتبه ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشند.
-3متقاضیان می بایست پیشنهاد و ضمانت نامه و اسناد مناقصه را به صورت الک و مهر شده در پاک الف و ب و ج به امور مالی تسلیم نمایند.
 -4مدت قبولی پیشنهادات ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم تا پایان وقت اداری  1400/2/8می باشد.
 -5شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است .
-6هزینه انتشار آگهی و کلیه کسورات قانونی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
-7در صورتیکه برندگان اول تا سوم حاضر به انجام تعهد و عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-8به پیشنهادات که فاقد سپرده و مخدوش و خارج از موعد مقرر و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-9هزینه ایاب و ذهاب و محل اقامت و سوخت ماشین آالت اکیپ به عهده پیمانکار می باشد(درصورت ارائه سوخت توسط شهرداری %10
از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد) ضمنًا مالکیت دستگاه ردیف  9باید به نام یا در وکالت پیشنهاد دهنده شرکت در مناقصه باشد.
-10متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر به شهرداری صفاشهر مراجعه و یا با شماره تلفن -07144452088
 2089تماس حاصل فرمایند.
بازگشایی پیشنهادات 1400/2/9:
نوبت اول 1400/1/22 :
نوبت دوم1400/1/29 :
 919م الف
35604
1120937

هاشم احمدی – شهردار صفا شهر

سیدعبدالکریم زارعی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیضا

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  1399/10/09 – 139960311020000737هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی بیضا تصرفات مالکانه بالمعارض علی بابا جوکاری فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه  5کد ملی  5469824756صادره بیضا درسه دانگ مشاع
از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت  18205/85مترمربع پالک شماره  30فرعی از  969اصلی مفروز و مجزی شده از پالک اصلی مذکور واقع
در بخش  6فارس بیضا روستای دولت آباد که ملک در حصه مشاعی متقاضی می باشد .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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 خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 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.
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/02/13 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/01/29 :
 5م الف
35654/193909

سیدعبدالکریم زارعی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیضا

آگهی تجدید مزایده عمومی اراضی شهرداری اسیر
شهرداری اسیر در نظر دارد به استناد مجوز شماره  50تاریخ  99/11/18شورای محترم اسالمی شهر اسیر نسبت به فروش پالک های اراضی
چاه مرزنان و چاه رئیسی به شماره های  22-32-31-30و  11با کاربری مسکونی و شماره های  7-6-5-4-3و  8با کاربری تجاری از طریق
مزایده عمومی دو مرحله ای اقدام نماید ،در صورتیکه پیمانکاران و طلبکاران شهرداری قصد شرکت در مزایده را دارند؛ در صورت برنده شدن
درمزایده می بایست کل مبلغ را بحساب درآمد شهرداری واریز نمایند و حداقل  48ساعت بعد کتبا درخواست پرداخت مطالبات خود را تحویل شهرداری نمایند
تا مبلغ واریزی در قالب پرداخت مطالبات و از حساب هزینه به آنان پرداخت شود .بدیهی است در صورتی که قیمت زمین از طلب آنها کمتر باشد صرفا مبلغی
که بابت قیمت زمین پرداخت نموده اند به آنان پرداخت خواهد شد .لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت ارائه پیشنهاد از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت
 10روز به دبیرخانه شهرداری اسیر مراجعه نمایند ضمنا قیمت پایه پالک های فوق به شرح جدول ذیل می باشد.
-1قیمت پایه کارشناسی برابر جدول ذیل می باشد.
-2شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
-3کلیه هزینه های مالی از قبیل هزینه آگهی ،کارشناسی و غیره که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود.
-4به پیشنهاداتی که فاقد سپرده واریزی ،مخدوش و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-5سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-6تمام قطعه ها با وضع موجود واگذار می شود.
-7شرایط فروش به صورت واریزی نقدی به حساب شماره  0103429368008شهرداری اسیر نزد بانک صادرات می باشد.
-8مبلغ سپرده مزایده معادل  5درصد مبلغ کل پایه زمین می باشد که می بایست به حساب شماره  010342946005نزد بانک صادرات شعبه اسیر واریز شود.
زمین های اراضی چاه مرزنان و چاه رئیسی
ردیف

شماره پالک زمین

متراژ زمین( متر مربع )

قیمت هر متر مربع به ريال

قیمت کل

1

3

57/8

4/900/000

283/220/000

2

4

68/3

4/800/000

327/840/000

3

5

70/7

4/800/000

339/360/000

4

6

91/5

4/800/000

439/200/000

5

7

72/2

4/800/000

346/560/000

6

8

75/1

4/800/000

360/480/000

7

22

363/3

2/400/000

871/920/000

8

11

557/5

2/600/000

1/449/500/000

9

30

360/4

3/000/000

1/081/500/000

10

31

498/3

2/400/000

1/195/920/000

11

32

439/5

2/800/000

1/230/600/000

محل دریافت اسناد – دبیرخانه شهرداری اسیر
تاریخ مرحله اول آگهی 1400/01/29 :
تاریخ مرحله دوم آگهی 1400/02/05
مهلت دریافت اسناد1400/02/09:
مهلت تحویل پاکت ها1400/02/13 :
تاریخ گشایش پاکت ها 1400/02/14:

1124492

ابوتراب فرزانه – شهردار

35664

 1006م الف

آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای ( با ارزیابی کیفی همزمان)
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس در نظر دارد مناقصه عمومی زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت ( ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت
قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
ردیف

شرح پروژه

مبلغ برآورد )ریال)

مبلغ تضمین (ريال)

گواهی صالحیت معتبر مورد نیاز

1

نصب  ،راه اندازی  ،بهره برداری،
پشتیبانی و نگهداری از سامانه
های ثبت تخلف عبور و مرور
تجدید شده

47/700/000/000

2/385/000/000

بشرح مندرج در اسناد مناقصه

)1داشتن گواهی صالحیت معتبر مطابق با اسناد مناقصه الزامی می باشد.
)2مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ  1400/01/31بمدت ( )5روز از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.
 setadiran.irامکان پذیر می باشد.
)3آخرین مهلت بارگذاری مدارک و پیشنهاد قیمت  :آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا پایان وقت اداری
مورخ  1400/02/18و تحویل نسخه فیزیکی آن به مناقصه گزار با رعایت موارد مندرج در اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری  1400/02/18و
محل آن دبیرخانه اداره کل می باشد.
)4زمان گشایش پیشنهاد :پیشنهادها را در حضور نمایندگان مناقصه گران حاضر در جلسه در ساعت  10:00صبح مورخ  1400/02/19در این
اداره کل بازگشایی خواهد شد.
)5اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه  :شیراز بولوار مدرس اداره کل راهداری و حمل
)6هزینه کارمزد ستاد به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
و نقل جاده ای استان فارس -اداره پیمان و رسیدگی
)7اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس ، 27313131:دفتر ثبت نام 85193768 :و 88969737
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها  ،در سایت سامانه ( ) www.setadiran.irبخش "ثبت نام  /پروفایل تامین کننده  /مناقصه گر" موجود
)8وب سایت ها جهت بازبینی آگهی  www.setadiran.irو iets.mporg.ir
است.
 944م الف
35640
1122072
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/01/29 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/01/28 :

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس

