سخن بزرگان

تاریخ

12

5

اولین گام انسان به سوی موفقیت زمانی است که از اسارت

مهر

در محیطی که در آن برای اولین بار خودش را شناخته دست بردارد

1400

روزنامه

صفحه

مارک کین

دوشنبه

آﮔﻬﻰ

شماره

3188

سال
بیستوهفتم

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

برابر رای شماره  140060311241002801مورخ  1400/06/14موضوع پرونده کالسه شماره  1400114411241000041هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه  5تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای حبیب اهلل اکرمی ابرقوئی به شناسنامه شماره  22کدملی  5039706715صادره ابرکوه فرزند علی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت
 200مترمربع به پالک  8476فرعی از  2143اصلی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  1فرعی از  2143اصلی واقع در بخش  4حوزه ثبت ملک
شیراز -ناحیه  5خریداری از مالک رسمی آقای عزت اله باقری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود که 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.
 3546م الف
36632/194653
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/27 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/12 :
محسن مرتضوی نیا -رئیس ثبت اسناد و امالک
آگهی مزایده عمومي
1400-667

نوبت اول آگهی  1400/07/11نیم نگاه
نوبت دوم آگهی  1400/07/12طلوع
سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز در نظر دارد مکان جهت ساخت و نصب الیت باکس محور زیر گذر شهرک گلستان بصورت مشروحه ذیل جهت
بهره برداری تبلیغاتی را از طريق مزايده عمومي به مدت سه سال اجاره دهد .لذا از کلیه شرکتها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس دعوت بعمل مي آيد با توجه به موارد ذيل جهت اخذ اسناد مزايده به آدرس ميدان شهيد مطهری  -نبش بلوار قدوسی شرقی– سازمان
سیما ،منظر و فضای سبز شهری – واحد كپي مراجعه نمایند.
ردیف

مکان

تعداد وجه

تعداد

ابعاد (سانتیمتر)

قیمت ماهیانه بریال
( هر عدد الیت باکس )

مبلغ اجاره بها سه سال
بریال (جهت تمامی
الیت باکسها )

مبلغ سپرده شرکت
در مزایده بریال

1

محور زیر گذر شهرک
گلستان

2

35

150*250

4/500/000

6/879/600/000

344/000/000

.1الزم بذکر است اجاره سال دوم با 20درصد افزایش نسبت به قیمت پیشنهادی سال اول و اجاره سال سوم با 20درصد افزایش نسبت به قیمت سال دوم محاسبه و اخذ
می گردد.
.2هزینه ساخت  ،نصب و نگهداری الیت باکس به عهده برنده مزایده می باشد.
.3ارائه گواهی عدم بدهی از اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز و سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری برای کلیه متقاضیان الزامی است .
.4متقاضی می بایست قبل از ارائه پیشنهاد از محل بازدید و رویت نموده و از کم و کیف مورد اجاره مطلع گردد و پیش بینی های الزم بخصوص در مورد اجاره و درآمد
را بنماید چرا که پس از ارائه پیشنهاد هیچگونه عذر و بهانه ای در خصوص جهل و عدم اطالع پذیرفته نیست.
.5مبلغ تضمين شركت در مزایده می بایست به يكي از صورتهاي مشروحه زير همراه با اسناد مزایده در پاكت (الف) به دستگاه مزایده گزار تسليم شود.
الف -ضمانتنامه بانکی به نفع شهرداری شیراز با شناسه ملي 14002091671 :و كداقتصادي411364877455 :
ب – فيش واريز نقدي به حساب سازمان به شماره  700792254289بانک شهر .6آخرین مهلت تحویل پیشنهادها :تا پایان وقت اداری مورخه  1400/07/28می باشد .
.7زمان تشکیل کمیسیون بازگشایی پاکت ها ساعت  13مورخه  1400/08/01در محل سالن جلسات اداره كل حقوقي شهرداری شیراز واقع در چهار راه خلدبرين خواهد
.8بدیهی است هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده بوده و سازمان در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
بود.
.9برندگان اول و دوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.10 .ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مزايده در اسناد مزايده
.11درصورت نیاز به اطالعات بیشتر ،شماره تلفن های 07138431279-07138431270آماده پاسخگویی می باشد.
مندرج است.
36751
1201175
.12آگهی و اطالعات مربوطه از طریق سایت  https://shaffaf.shiraz.irقابل مشاهده می باشد.

اداره كل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

آگهی مزایده مال منقول
برابر آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و به موجب پرونده اجرایی کالسه  139904011174000214/2و شماره بایگانی
 9900772این اداره ،له خانم زهرا دهقان علیه آقای غالمحسین شهبازی موضوع سند ازدواج شماره  88/1/16-19089دفترخانه
ازدواج شماره  155خشت ،ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری 405 slxبنزینی به شماره پالک انتظامی  487ن  68ایران 83
و شماره موتور  0049072و شماره شاسی  101876مدل  1397که بنا به اظهار کارشناس رسمی دادگستری رشته امور وسایط
نقلیه موتوری زمینی ،الستیکها و باطری فرسوده و رنگ و تودوزی آفتاب سوختگی شدید دارد به مالکیت آقای غالمحسین
شهبازی فرزند نعمت اله به شماره شناسنامه  111و شماره ملی  2371947091متولد  1357/01/03که خودرو مزبور توسط
کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و در قبال قسمتی از طلب بستانکار و نیم عشر اجرایی و حق حراج از ساعت  9الی  12روز
شنبه مورخه  1400/08/01در محل پارکینگ انتظامی راهنمایی و رانندگی شهرستان کازرون از طریق مزایده به فروش میرسد.
مزایده از مبلغ  1/550/000/000ريال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار نقدا فروخته خواهد شد و چنانچه
روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیر مترقبه گردد ،مزایده روز اداری پس از تعطیل در همان محل و ساعت انجام می شود و
حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات نقدا وصول خواهد شد .بدهی های احتمالی و سایر هزینه های قانونی دیگر که تعلق
بگیرد مشخص نیست و چنانچه از این بابت تا روز فروش بدهی داشته باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود .الزم به ذکر است
شخصی که می خواهد به عنوان خریدار در مزایده شرکت نماید می بایست قبل از برگزاری مزایده نسبت به واریز  %10مبلغ
پایه مزایده به حساب سپرده اداره ثبت اسناد اقدام نماید (.این آگهی در یک نوبت در روزنامه طلوع چاپ کازرون منتشر و در
معابر عمومی نیز الصاق می گردد)
 240م الف
36739/194704
تاریخ انتشار1400/07/12 :
داود انصاری – رئیس ثبت اسناد کازرون

آگهي فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله ای (نوبت دوم)

اداره كل راه و شهرسازی الرستان در نظر دارد مناقصه عمومی با شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 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.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  1400/07/10می باشد.
-1شرکتها باید دارای صالحیت و ظرفیت کاری مورد مناقصه باشند.
-2محل دریافت اسناد مناقصه  :درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
-3زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه از ساعت 8:00صبح مورخ 1400/07/10لغایت ساعت  14:15مورخ  1400/07/17می باشد.
-4تاریخ نهایی قبول پیشنهادها و آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد :
ساعت  14:15مورخ 1400/07/28
-5تاریخ بازگشایی پاکات :ساعت  9صبح مورخ 1400/07/29
-6محل تحویل پاکت های الف  :اداره کل راه و شهرسازی الرستان–مدیریت حراست
-7بدینوسیله در اجرای بند "د" ماده  18قانون برگزاری مناقصات از پیشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه به شرح بند  5دعوت به عمل می آید.
-8براي كسب اطالعات بيشتر با تلفن071–52241160-1560اداره پيمان و رسيدگي تماس حاصل نمائيد.
دفتر ثبت نام استان تهران 88969737 :و 85193768
-9اطالعات سامانه ستاد  :مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه021-41934 :
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ،در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش "ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر" موجود است.
رديف

شماره مناقصه
در سامانه ستاد

شرح پروژه

محل تحویل/اجراي كار

برآورد تقريبي
(میلیون ریال)

1

2000003362000034

تکمیل باند دوم محور الر – بندرعباس قطعه
یک حدفاصل کیلومتر  10+000الی 18+000

الر

151'499

زمان درج آگهي نوبت دوم  2 ،روز پس از زمان درج آگهي نوبت اول.

1200538

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازی الرستان

مبلغ ضمانت نامه بانكي
شرکت درمناقصه(ريال)
6'930'000'000

36734

آگهي مناقصه عمومي
1400-675

نوبت دوم1400/07/12 :طلوع
نوبت اول1400/07/11 :افسانه
شهرداري شيراز منطقه ده در نظر دارد پروژه اجرای لوله گذاری ابهای سطحی ادامه خیابان زیمنس وگویم از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
لذا از كليه پيمانكاران دارای شرایط ذیل دعوت بعمل مي آيد.
اشخاص حقوقی دارای حداقل رتبه  ۵در رشته ابنیه یا آب از سازمان برنامه و بودجه
با توجه به موارد ذيل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس:شیراز  ،شهرک گلدشت حافظ،خیابان هاتف،ساختمان شهرداری منطقه  ۱0مراجعه نمايند.ضمنَا درصورت نياز به
اطالعات بيشتر شماره تلفن ۷۱۳۶۵۰۱۰۱0 :آماده پاسخگويي ميباشد.
محل انجام کار :شهرک گویممدت قرارداد  ۱۸ :ماهمبلغ برآورد ۱۴۷,۲۸۶,۰۵۷,۲۷۹ :ریالمبلغ تضمين شرکت در مناقصه  ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ريال بصورت ضمانت نامه بانکی يا فيش واريزی نقدی بحساب سپرده بانک شهر شعبه معالی آباد شماره حساب ۱۰۰۱۶۷۳۶۷۷۹۱۷بنام شهرداری شيراز برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
در زمان انعقاد قرارداد  5درصد مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.جهت اخذ اسناد مناقصه با مراجعه حضوری و ارائه معرفی نامه معتبر ،کارت شناسایی و رسید واریز وجه دریافت اسناد به آدرس( :شیراز  ،شهرک گلدشت حافظ،خیابانهاتف،ساختمان شهرداری منطقه  )۱۰اقدام گردد.
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات  :ساعت  ۱۳:۰۰روز سه شنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰7/27به آدرس شیراز  ،شهرک گلدشت حافظ،خیابان هاتف،ساختمان شهرداری منطقه ۱۰می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات :روز چهارشنبه ساعت  ۱۳:۰۰مورخ 1400/07/28در محل شیراز چهارراه خلدبرین ،اداره کل حقوقی شهرداری شیراز می باشد.هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت به این پروژه تعلق نمی گیرد..مدت اعتبار پیشنهادها  ۳ماه می باشد.بديهي است هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود. شهرداري در رد یک یا تمام پيشنهادها مختار ميباشد در اینصورت سپرده ها مسترد می گردد.شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.36746
-آگهی و اطالعات مربوط به مناقصه از طریق سایت  https://portal.shiraz.irو سامانه شفافیت شهرداری قابل مشاهده می باشد1201207 .

اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز

