
29

چهارشنبه
1400
دی

تاریخ
5

سال
بیستوهفتم

3276
روزنامه

شماره

صفحه سخن بزرگان
هیچ شوروشوقی در کار نخواهد بود

وقتی در زندگی کم کاری وجود داشته باشد

روزنـامـه طلـوع آگهـی 

و مشــترک می پـذیـرد  

071 - 32344772

آگهى

نلسون ماندال

آگهی مفقودی
برگ سبز و کارت خودرو 405 جی- ال- ایکس به شماره موتور 124k1356652 و شماره شاسی NAAM01CE4KK180162  به پالک 93   887 هـ 55 

بنام اینجانب محمد کاظم غالمی فرد بشماره ملی 2371802182 مفقودی گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.            37497/195833

آگهی مفقودی 
 S1412287530678 برگ سبز خودرو پراید مدل 1387 رنگ سفید-روغنی به شماره پالک 73    557 م 24  به شماره موتور 2596582 و شماره شاسی

به نام حبیب ابراهیمی به شماره ملی 5159106103 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.                                     37492/195832

IR710100004101133430232891

IR030100004001133404025447

) سهامی خاص (
چاپ آگهی مناقصه عمومی شماره  1400/101

) يك مرحله ای(
مناقصه گـزار: شركت گاز استان فارس                                                                                     موضوع مناقصه: اجرای شبکه و نصب ایستگاه

1-شرح مختصر كار و محل اجرای پروژه : اجرای 228 متر شبکه  گازرسانی، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه ایستگاه T.B.S با ظرفیت 10000 متر مکعب بر 
ساعت، تهیه برخی اقالم مکانیکال یک دستگاه ایستگاه T.B.S با ظرفیت 5000 متر مکعب بر ساعت و یک دستگاه ایستگاه C.G.S با ظرفیت 30000 متر مکعب برساعت، 
تکمیل ساختمان ایستگاه C.G.S، جاده دسترسی و ابنیه فنی، طراحی و اجرای حفاظت کاتدیک به صورت پل الکتریکی سیستم ارتینگ، اجرای سیستم صاعقه گیر، جهت 

شهر دوزه از توابع شهرستان جهرم، به روش تأمین کاال، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC، فهرست بهایی )تهیه بخشی از کاال عهده کارفرما(
2 -  مبلغ و نوع تضمین شركت در مناقصه : 

مبلــــغ تضمیـــن حداقل به مبلغ  -/1/360/000/000  ریال می باشد كه باید توسط پیشنهاد دهنده به یكی از صورتهای ذیل اقدام گردد.                  
الف( ضمانت نامه بانكی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز  از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران كه تا سه ماه از تاریخ 

تسلیم پیشنهاد معتبر باشد.
ب( واریز وجه به شماره حساب شبا )                                                              ( با اخذ تأییدیه بر روی فیش واریزی از خزانه امور مالی شرکت گاز استان فارس

ج( سایرضمانت نامه های موضوع بندهای )پ(، )ج(، )چ( و )ح( ماده )4(آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 94/9/22 مصوب هیات 
وزیران    3- زمان فروش اسناد  مناقصه و ارزیابی: از تاریخ 1400/11/03  لغایت 1400/11/07 )از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت،  حداکثر تا ساعت 19:00(

4- مهلت و محل تحویل پیشنهادات: حداكثر تا ساعت 13:00روز دوشنبه  مورخ 1400/11/18 دبیرخانه واحد حراست شركت گاز استان فارس و سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت

توجه: طبق شیوه نامه شماره 311578- 28/1 مورخ 93/7/5 وزارت نفت، مناقصه گران می توانند پیشنهاد مالی اصالحی خود را فقط یک بار در سامانه ستاد، تا  قبل از 
شروع گشایش پاکت ها به صورت دیجیتالی در سامانه ستاد بارگذاری و تأیید نمایند.

5- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها و این مدت حداكثر برای یك بار قابل تمدید می باشد.
6- تاریخ، ساعت و محل گشایش پاكات: روز دوشنبه مورخ 1400/11/25  ساعت  08:00 ساختمان مركزی شركت گاز استان فارس - بلوار استقالل – نبش خیابان باغ 

حوض –سالن وصال
7- شرایط مناقصه گر 

•داشتن همزمان رتبه ابنیه و تأسیسات و تجهیزات  یا  ابنیه و نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه کشور                  •داشتن گواهی صالحیت ایمنی از اداره کار
•داشتن  ظرفیت آزاد  معادل حداقل برآورد پروژه  -/27/189/142/169  ریال (

•داشتن تجهیزات الزم ،تخصص و توانایی فنی و مالی انجام كار مطابق با استانداردهای شركت ملی گاز ایران
•ارائه آخرین صورت های مالی حسابرسی شده در زمان انعقاد قرارداد بر اساس بخشنامه 63268 وزارت اقتصاد و دارایی.

8- اقدامات الزم جهت خرید اسناد مناقصه: 
1-8- ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس  setadiran.ir و دریافت توکن

واریز  شناسه   ایران،   اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانك    4001133404025447 شماره  حساب  به  ریال    400  ،000/- مبلغ  به   واریزی   انجام   -8-2 
 )306133458292740838300000000501(   و  شماره شبا                                                             از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت.

شركتهای واجد شرایط در بند 7 جهت خرید اسناد می توانند به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت به ادرس setadiran.ir مراجعه نمایند. پشنهادات مناقصه گرانی 
كه حداقل امتیاز قابل قبول را در ارزیابی كیفی كسب نموده اند در زمان ذكر شده مفتوح خواهد شد )حداقل سه مناقصه گر(. اطالعات درج آگهی در وب سایت شركت 

گاز استان فارس به آدرس  www.farsgas.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir قابل دسترسی می باشد.
شماره فكس : 38209000- 38304074 - 071 - شماره تماس شرکت گاز استان فارس  071-38209443-9
تاریخ درج آگهی نوبت اول:  1400/10/28                               تاریخ درج آگهی نوبت دوم: 1400/10/29  

37478                                                         1259910
روابط عمومی شركت گاز استان فارس

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 103/1222 قطعه 4 بخش 7 فارس شهرستان کازرون
چون آقای امیرمحمد نظرپور برابر وکالتنامه شماره 28897-1400/08/25 دفترخانه 285 شیراز به وکالت از طرف نرجس دهقان فرزند باباخان با تسلیم 
دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره 254 کازرون تنظیم گردیده مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط موازی یک و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک 103/1222 واقع در قطعه 4 بخش 7 فارس کازرون که به موجب سند انتقال قطعی شماره 37272-1399/11/23 دفتر 
254 کازرون به نرجس دهقان انتقال قطعی یافته و در دفتر الکترونیک 139920311002011595 ثبت و صادر گردیده که سند مالکیت بشماره چاپی 
109848 ب 99 به علت سهل انگاری مفقود گردیده است لذا نامبرده تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده مراتب طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت آگهی می شود که هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار 
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا 

در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
37494              387 م الف 

داود انصاری – مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون

تحديد اختصاصی پالک 61/2153 قطعه 3 بخش 7 فارس کازرون 
برابر تبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و برابر رای شماره 140060311002000982 مورخه 
1400/10/02 هیات مذکور مستقر در ثبت کازرون و بموجب تقاضای کتبی آقای مسلم شکری آقاجری تحدید حدود اختصاصی رقبه فوق الذکر بشرح 

ذیل در وقت تعیین شده بعمل خواهد آمد.
قطعه 3 بخش 7 فارس کازرون

پالک 61/2153 : آقای مسلم شکری آقاجری فرزند علی نسبت به 35 سهم از 48 سهم سهام ششدانگ عرصه بانضمام ششدانگ اعیانی یکباب خانه به 
مساحت 491/62 مترمربع مفروزی و مجزی شده از پالک 61 و 59 اصلی خریداری از آقای عیدی محمدی واقع در قطعه 3 بخش 7 فارس کازرون 

لذا وقت تحدید حدود برای 1400/12/02 تعیین و عملیات تحدید از ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد از متقاضی و کلیه صاحبان امالک 
مجاور و مالکین مشاعی برابر ماده 14 قانون ثبت دعوت می شود که در وقت مقرر باال حضور بهم رسانند واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقی برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید به مدت 30 روز پذیرفته خواهد شد. ضمنا معترض از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت یکماه فرصت خواهد داشت که ضمن تقدیم دادخواست اعتراض به مراجع قضائی گواهی الزم اخذ و به اداره ثبت اسناد کازرون ارائه و در غیر این 

صورت پس از انقضا مهلت مذکور اداره ثبت اسناد کازرون برابر مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی اقدام خواهد نمود.
37493           391  م الف 

داود انصاری – مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی شهرستان بهبهان

برابر رای شماره 140060317007002675 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم رقیه مسکنتی فرزند علی محمد به شناسنامه 485 و کدملی 1861607032 صادره از 
بهبهان نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 122/72 مترمربع در قسمتی از پالک 4948 اصلی واقع در بخش یک بهبهان انتقال ملک از مالک 
معصومه و عصمت و شوکت و رباب و مهناز و مجید شهرتین فرخ ورثه خیری معتقد محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشاراولین 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 مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/10/29                  تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/11/14                 37489                   8/376 م الف 

احمدی – سرپرست ثبت بهبهان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
فاقد سند رسمی  ثبتی اراضی و ساختمان های  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  1-رای شماره 140060311038000640-1400/10/06 هیات موضوع 
مستقر در واحد ثبتی خشت و کمارج تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای وحید مشایخ فرزند مصطفی به شماره ملی 5479756222 وشماره 
شناسنامه 950 صادره از کنارتخته در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 15420/37 مترمربع تحت پالک 1064 فرعی از 1 اصلی مفروز و 

مجزی شده از پالک 1 خریداری از مصطفی مشایخ واقع در قطعه 10 بخش 7 فارس محرز گردیده است.
2-رای شماره 140060311038000634 -1400/10/06 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در 
واحد ثبتی خشت و کمارج تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای وحید مشایخ فرزند مصطفی به شماره ملی 5479756222 و شماره شناسنامه 950 
صادره از کنارتخته در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 8029/32 مترمربع تحت پالک 1065 فرعی از 1 اصلی مفروز و مجزی شده از 

پالک 1 خریداری از مصطفی مشایخ واقع در قطعه 10 بخش 7 فارس محرز گردیده است.
3-رای شماره 140060311038000631 – 1400/10/06 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی خشت و کمارج تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای وحید مشایخ فرزند مصطفی به شماره ملی 5479756222 و شماره 
شناسنامه 950 صادره از کنارتخته در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 6978/5 مترمربع تحت پالک 1066 فرعی از 1 اصلی مفروز و مجزی 

شده از پالک 1 خریداری از مصطفی مشایخ واقع در قطعه 10 بخش 7 فارس محرز گردیده است.
فاقد سند رسمی  ثبتی اراضی و ساختمان های  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  4-رای شماره 140060311038000637-1400/10/06 هیات موضوع 
مستقر در واحد ثبتی خشت و کمارج تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای وحید مشایخ فرزند مصطفی به شماره ملی 5479756222 و شماره 
شناسنامه 950 صادره از کنارتخته در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2004/73 مترمربع تحت پالک 1067 فرعی از 1 اصلی مفروز و 

مجزی شده از پالک 1 خریداری از مصطفی مشایخ واقع در قطعه 10 بخش 7 فارس محرز گردیده است.
5-رای شماره 140060311038000628-1400/10/06 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در 
واحد ثبتی خشت و کمارج تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای وحید مشایخ فرزند مصطفی به شماره ملی 5479756222 و شماره شناسنامه 950 
صادره از کنارتخته در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 4011/22 مترمربع تحت پالک 1068 فرعی از 1 اصلی مفروز و مجزی شده از 

پالک 1 خریداری از مصطفی مشایخ واقع در قطعه 10 بخش 7 فارس محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند ازتاریخ 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 نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت تحویل دهد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/10/29                                                            تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/11/14

37482                              390 م الف 
علیرضا کشوری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خشت و کمارج 

آگهی دعوت جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی  استان فارس 
به شماره ثبت 1631 و شناسه ملی 10530141877

تاريخ انتشار  1400/10/29
به اطالع کلیه اعضاء تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان فارس میرساند که جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم تعاونی رأس ساعت 11 
صبح روز شنبه مورخه 1400/11/16 در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز واقع در خیابان انقالب ، ابتدای خیابان شمس 
برگزار می گردد . لذا از کلیه اعضاء محترم دعوت بعمل  می آید که رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند . درصورتیکه حضور عضوی 
به هر دلیل میسر نباشد می تواند استفاده از حضور و اعمال رای خود را به موجب وکالت رسمی و محضری تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی به فرد 
دیگری واگذار نماید . در هر صورت هر عضو نمی تواند عالوه بر رای خود بیش از سه رای با وکالت و هر غیرعضو نمی تواند بیش از یک رای با 

وکالت داشته باشد .  
رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی و به همراه داشتن ماسک ، دستکش و کارت واکسن الزامی می باشد .

دستور جلسه : 
1-اصالح شرایط اختصاصی عضویت )موضوع بند ب ماده 12 اساسنامه تعاونی(                                                                  37498

هیأت مديره تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان فارس

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 19/14 قطعه 4 بخش 7 فارس شهرستان کازرون
تنظیم گردیده مدعی  اسناد رسمی شماره 116 کازرون  دفتر  در  استشهادیه که  برگ  تسلیم دو  با  فرزند جواد  زاده کازرونی  اصغر جمال  آقای  چون 
انتقال قطعی شماره   است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط ششدانگ پالک 19/14 واقع در قطعه 4 بخش 7 فارس کازرون که به موجب سند 
47486-1387/02/12 دفتر 116 کازرون به اصغر جمال زاده کازرونی انتقال قطعی یافته و در دفتر 102 صفحه 400 ذیل ثبت 1098 ثبت و صادر 
گردیده که سند مالکیت صادره بشماره چاپی 291252 به علت اسباب کشی مفقود گردیده است لذا نامبرده تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده 
مراتب طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد کرد.
37495                             388 م الف 

آگهی مزايده نوبت اول 
شهرداری ششده در نظر دارد باستناد مصوبه شورای اسالمی شهر چند قطعه زمین به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی بفروش برساند لذا از متقاضیان دعوت 

بعمل می آید .
-پیشنهاددهندگان بایستی 5 درصد قیمت كل قطعه مورد نظر برابر جدول به حساب سپرده 3100002287000نزد بانک ملی شعبه ششده واریز نمایند و از شهرداری فرم 

پیشنهاد قیمت را اخذ نماید .             -به پیشنهادات مشروط مخدوش و فاقد فیش سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-پیشنهاددهندگان می توانند همه روزه در وقت اداری به منظور رؤیت نقشه و راهنمایی های الزم به واحد امالك شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن 09171345326 و 
09171357592تماس حاصل فرمایند.    -شهرداری در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار است.  -سپرده برندگان اول تا سوم درصورت انصراف و یا در صورتی 
که برنده اعالم شوند و حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداری ضبط می شود.  -متقاضیان می بایستی پیشنهاد قیمت خود را در پاکت ج فیش واریزی شرکت 
در مزایده در پاکت الف و اسناد مزایده را در پاکت ب الک و مهر شده با قید شماره تماس به امور مالی شهرداری تحویل دهند و رسید اخذ نمایند .  -هزینه های 
ثبتی ,دفتر خانه ای,نقل و انتقال,دارایی و شهرداری و درج آگهی روزنامه  بر عهده برنده مزایده میباشد.               -بهای امالک مورد مزایده  به صورت یكجا پس 
از برنده شدن از متقاضی دریافت می گردد.  -تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون معامالت شهرداری در روز دوشنبه 1400/11/12راس ساعت ده صبح در 
محل شهرداری خواهد بود . -رعایت قانون منع شرکت کارکنان در مزایده برای متقاضیان الزامی میباشد.    -آخرین مهلت ارایه مدارک متقاضیان شرکت در مزایده 

،تا پایان وقت اداری شنبه 1400/11/10می باشد0
مساحت زمینشامره قطعهردیف

)مرت مربع(

قیمت پایه هر 

مرتمربع به ریال 

بهای کل زمین

به ریال

5% قیمت  پایه 

به ریال 

آدرس

خیابان شهدا تفکیکی قمر الزمان قزلباش کوچه شهید قوهستانی 121244/281/950/000476/346/00023/817/300

خیابان شهدا تفکیکی قمر الزمان قزلباش کوچه شهید قوهستانی222246/291/950/000480/265/00524/013/275

خیابان شهدا تفکیکی قمر الزمان قزلباش کوچه شهید قوهستانی323248/31/950/000484/185/00024/209/250

خیابان شهدا تفکیکی قمر الزمان قزلباش کوچه شهید قوهستانی424250/221/950/000487/929/00024/396/450

خیابان شهدا تفکیکی قمر الزمان قزلباش کوچه شهید قوهستانی525252/321/950/000492/024/00024/601/200

خیابان دولت آبادتفکیکی زمین  آقای رضوی 6216273/000/0001/881/000/00094/050/000

تفکیکی زمین  آقای ارجمند رشق پارک شهید فهمیده7232932/500/000732/500/00036/625/000

تفکیکی زمین  آقای ارجمند رشق پارک شهید فهمیده8273192/100/000669/900/00033/495/000

بلوار امام خمینی ) ره (ورثه مرحوم قدرت اکرب پور کوچه 9452002/450/000490/000/00024/500/00011

بلوار امام خمینی ) ره (ورثه مرحوم قدرت اکرب پور کوچه 10442152/450/000526/750/00026/337/50011

1257942                 37402                6135 م الف 
زهرا زينلی -  شهردار ششده 


