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که شخص باید انجام بدهد و سپس عمل به آن است
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هنری فورد

یکشنبه

امیر که میدونست از کجاها خوشم مییاد و سیر تفکر برنامه تفریحی
من و مادرش کام ً
ال متفاوته ،پیشنهادم رو قبول کرد.
وقتی برای گذراندن ده روز تعطیالت عید نوروز تصمیم گرفتیم به همراه
خانواده خواهرم به شیراز سفر کنیم رویاهای زیادی از سرم گذشت
و پیش خودم گفتم :این اولین سفرم به شیرازه و حتمًا که سفر خوبی
خواهد بود.
اص ً
ال برم از نزدیک اونچه رو که در طول سالیان عمرم از وصف و حال
شیراز شنیده و یا در موردش خونده بودم ببینم و آیا من حس و حال
وصف شدهها رو خواهم گرفت؟ آیا شیراز واقعًا همون بهشتییه که
حافظ و سعدی براش شعرها و حکایتها سرودن؟ «خوشا شیراز و وصف
بیمثالش ،خداوندا نگه دار از زوالش».
ما تعدادمون پنج نفر بود پسر و عروسم ،به همراه دختر و دامادم که با
خونواده چهار نفری خواهرم با دو ماشین راهی شیراز شدیم از شهرهایی
که خیلی گذرا عبور کردیم و توقف نیم تا یک ساعته داشتیم چیزهای
زیادی در ذهنم نیست ولی شهر کاشان با قدمت تاریخیاش که هنوز
بافت قدیمیاش را حفظ کرده بود و در آنجا توقف یکشبه داشتیم برام
احساس شیرینی به همراه داشت چیزی که در سفرهایم همیشه به دنبالش
بودم طرفای ظهر فرصتی کردیم تا در کنار بنای حمام فین کاشان زیر
ردیف درختان کهن اطراق کنیم و از این حمام قدیمی دیدار کنیم
از هرکجا که رد میشدم مجسمههای ساخته شده درون حمام ،ماهرانه
طراحی شده بودند که سبک و روش زندگی گذشتهها و نوع حمام کردن
دوران قاجاریه رو برای بازدیدکنندگان به تصویر میکشیدند هر چه
بیشتر در مکان حمام قدیمی میگشتم انگار کتاب تاریخ در برابر چشمام
گشوده میشد طوری که در حال خودم نبودم و توجهی به هیاهوی
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کل راز یک زندگی موفق ،نخست یافتن آن چیزی است

بهمن

روزنامه

صفحه

اعظم فرخزاد (آخوندزاده)

سفر تلخ و شیرین به شیراز

اطرافیانم نداشتم روحم به اون زمـونا پرواز میکـرد .اونقـدر که زیرلبی
میگفتم خدا رحمتت کنه امیرکبیر ،به همان اندازه هم به مهدعلیا لعنت
میفرستادم .خدا لعنتت کنه ناصرالدینشاه وطنفروش ،که در عالم مستی
گوش به فرمان مادرت مهدعلیا دادی و دستور قتل دامادتان امیرکبیر
این مرد بزرگ تاریخ رو صادرکردی! آخه زن ،دنیا واسه کدومتون
وفا کرد؟
هر قسمت حمام را که میگشتم گذشتههای حکومت قاجاریها از ذهنم
میگذشت خیانتها و وطنفروشیها و غیره ...وقتی کسی هم مثل
امیرکبیر پیدا میشد و کمر همت برای خدمت به خلق میبست اینطور
نابود و سر به نیستش میکردند.
سر سفره غذا ،با اطرافیان ساعتی راجع به این شخص شاخص سیاسی آن
دوران بحث و شور شد و هرکس که معلوماتی از حکومت قاجاریها
داشت و آن چه که از تاریخ خوانده بود آن را برایمان ابراز میکرد.
روز بعد حوالی ظهر مسیر هزار و پونصد وچند کیلومتری تبریز فارس
را پیمودیم و سرانجام جادههای بیانتها را پشت سر گذاشتیم و به مقصد
رسیدیم .از این که با هفده ساعت رانندگی باالخره سالمت و سالم به
مقصد رسیده بودیم نفس آسودهای کشیدم و خدارو شکر کردم.
از دروازه قرآن رد شده و وارد شیراز شهر پرآوازه عاشقان شدیم از
پنجره ماشین محو تماشای آبشاری بودم که از سمت راست دروازه قرآن
از باالی کوه سرازیر بود و جلوه قشنگی داشت هوا گرم و خاکی بود
بیاختیار سرم را باال گرفتم دوست داشتم آسمان را پر از ابرهای سیاه

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

سال
بیستوهفتم

قسمت دوم

ببینم که نوید باران را داشته باشد .هر چند هوای گرم بدنم را عرقریز
نکرده و مثل گرمای شرجی تبریز عصبی و کالفهام نمیکرد و ک ً
ال
آزاردهنده نبود با این حال اگر باران میبارید شهر خاکی را شسته
میکرد و جذابیتی بهتر به شهر میداد.
در همان آغازین ورود چشمم به بیمارستان «مادر و کودک غدیر» افتاد
اسم عجیب تأمل برانگیزی داشت .چشمانم به اشک نشست و برای تمامی
بیماران بیمارستانها دعا کردم تا شفا یابند .آنهایی که در این روزای
عزیز و عید باستانی نوروز از هر شادی و گرفتن حس خوب اومدن بهار
محروم بودند و چشم به راه لطف و کرامت خداوندی داشتند تا شامل
حالشان شود و شفا یابند.
گدایان کثیری از میان ماشینها عبور کرده و دستشان را از پنجره به
داخل میآوردند حتی برای گرفتن صدقههایی که از روز حرکت برای
مصون ماندن از خطرات احتمالی کنار گذاشته بودیم .همیشه دیدن
آدمایی که تکدیگری میکردند روح و روانم را آزار میدادند مخصوصًا
که حاال زنان جوان سیهچرده با الیهای از گرد و خاک بر چهره نشسته و
پوستی سوخته و سیاه شده ،از گرما و سرمای روزگار ،با طفلی درون بغل
با چادرهای سیاه رنگ و رو رفته گرد شهر میچـرخیدند و تا غـروب
خدا ،ول دروازه ورودی شهر بودند تا از مسافرین جدید و تازه وارد شهر
شده چیزی دریافت کنند وجود چنین آدمایی با هر نیت و دالیلی که
داشتند هیچوقت برام منظره زیبایی نبود و تماشای این صحنهها دلم را به
درد میآورد و بیشتر دلم برا بچههای بیگناه با صورتهای معصومانهشان

که رویش الیهای از چرک نشسته بود میسوخت.
با شوق و ولع شهر را تماشا میکردم .طبق توافق قبلی با خواهرزادهام
امیر ،بعدازظهر از جمع جدا شدیم و به حافظیه رفتیم تا فاتحهای بر روح
این شاعر شیرینسخن بخوانم من به فالهای حافظ شدیدًا اعتقاد داشتم و
اکثرًا تعبیرش برایم خوب و درست درمیآمد.
حافظیه خیلی شلوغ بود و مهمانان زیادی از شهرهای دیگر ،مخصوصًا از
آذربایجان روانه آنجا شده بودند به هر کجای شهر که میرفتی در میان
مسافرین تکلم زبان ترکی شنیده میشد و گاهی به نظرم میاومد که کل
آذربایجان اینجا آمدند.
سرسبزی و هوای معنوی و مطبوع حافظیه آرامشم میداد به سختی
توانستم خودم را از میان خیل مسافرین جلو بکشم و بر سر مزار
شاعر گرانقدر ،حافظ قرآن برسانم و فاتحهای برایش بخوانم چشم
به مردم داشتم تا ببینم چیکار میکنند؟ افسوس که اکثر آنها
بیخیال در و دیوارهای اطراف آرامگاه حافظ بودند .دیوارهایی که
مزین به شعرهای لطیف و زیبای این شاعـر نامی بود بیشتر آنها
در تکاپـوی گرفتن سلفی بودند یا عکس گرفتن ،تا تصاویرشان
روی بشقاب و لیوان و غیر قرار بگیرد خودم هم در اطراف حافظیه
سرسبز زیر درختان بلند قامت ایستادم و با امیر چند عکس یادگاری
انداختیم.
قدمزنان از غرفههای فراوانی که در اطراف حافظیه برپا کرده بودند دیدن
کردیم .غرفههایی که ترمههای دستدوز شیراز را به گردشگران عرضه
میکردند آنها به نظرم جالبتر آمدند و به عنوان سوغاتی چند تایی
برای دوستانم تهیه کردم و از خوراکیهایش مسقطی را خیلی دوست
داشتم .ادامه دارد

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

برابر رای شماره  140060311241004435مورخ  1400/09/06موضوع پرونده کالسه شماره  1399114411241000438هیات 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 رضا جهان دیده به شناسنامه شماره  1333کدملی  2298726493صادره شیراز فرزند حاجی محمد در ششدانگ یک باب ساختمان به
مساحت  450مترمربع به پالک  26426فرعی از  1651اصلی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  1651اصلی واقع در بخش  4حوزه ثبت ملک شیراز-
ناحیه  5خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسین علی آبادی احد از ورثه مرحوم امیرحسین علی آبادی محرز گردیده است .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 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 نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت دوم1400/11/18 :
تاریخ انتشارنوبت اول1400/11/03 :
 3668م الف
37502/195850
محسن مرتضوی نیا -رئیس ثبت اسناد و امالک
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی شهرستان بهبهان
برابر رای شماره  1400603170070002690هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مسلم بهرام پوریان فرزند جعفر به شناسنامه  3598وکدملی  1861663048صادره از
بهبهان نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  168مترمربع در قسمتی از پالک  5664اصلی واقع در بخش یک بهبهان انتقال ملک از مالک رسمی
غالمحسین پیروزی و یوسف نژاد و جواد( سهراب) شناور احدی از ورثه حسن محرز گردیده است .لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به منظور
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز 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 نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت دوم1400/11/18 :
تاریخ انتشارنوبت اول1400/11/03 :
 8/388م الف
37505
احمدی -سرپرست ثبت بهبهان
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060311241005118مورخ  1400/10/02موضوع پرونده کالسه شماره  1400114411241000141هیات 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 احمدرضا قربانی به شناسنامه شماره  16757کدملی  2291488872صادره شیراز فرزند رضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
 450مترمربع به پالک  26590فرعی از  1651اصلی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  1651اصلی واقع در بخش  4حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه 5
خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسین علی آبادی احد از ورثه مرحوم امیر حسین علی آبادی محرز گردیده است .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 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 نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت دوم1400/11/18 :
تاریخ انتشارنوبت اول1400/11/03 :
 3669م الف
37501/195849
محسن مرتضوی نیا -رئیس ثبت اسناد و امالک
آگهي تجدید مناقصه عمومي
1400-1131

نوبت دوم1400/11/3 :طلوع
نوبت اول1400/11/2 :افسانه
شهرداري منطقه شش در نظر دارد عملیات تکمیل زمینی کردن شبکه برق مسیر شهید رمضانی را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.لذا از
كليه پيمانكاران دارای حداقل رتبه  ۵در رشته نیرو از سازمان برنامه و بودجه دعوت بعمل مي آيد با توجه به موارد ذيل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس :شیراز گلدشت
معالی آباد شهردار منطقه شش مراجعه نمايند .ضمنَا در صورت نياز به اطالعات بيشتر شماره تلفن 36391699 :آماده پاسخ گويي ميباشد.
مبلغ برآورد۲۳,۲۹۲,۴۵۲,۶۹۵ :ریالمدت قرارداد  ۳ :ماه 3روزمحل انجام کار :پیاده راه شهید رمضانیمبلغ تضمين شرکت در مناقصه ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ريال بصورت ضمانت نامه بانکی يا فيش واريزی نقدی بحساب سپرده بانک شهر شماره حساب ۱۰۰۸۰۵۵۰۴۷۴۲بنامشهرداری شیراز  -کد مرجع 100761
برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.در زمان انعقاد قرارداد  %10مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات  :پایان وقت اداری مورخ 1400/11/14به آدرس شیراز گلدشت معالی اباد منطقه شش می باشد.تاریخ بازگشایی پاکات :ساعت۱۳مورخ  1400/11/16در محل چهارراه خلدبرین سالن اجتماعات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز می باشد.مدت اعتبار پیشنهادها (۳ماه ) ماه می باشد.هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد.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.آگهی و اطالعات مربوط به مناقصه از طریق سایت vendor.shiraz.irقابل مشاهده می باشد.37518
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اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی شهرستان بهبهان
برابر رای شماره  1400603170070002688هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای ایرج پرکم فرزند مصطفی به شناسنامه  115و کدملی  1860529607صادره از بهبهان
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت  85012/71مترمربع در قسمتی از پالک  5183اصلی واقع در بخش یک بهبهان انتقال ملک بموجب سند
رسمی ( که ذیل صفحات  178و  277و دفاتر  174و  166بنامش ثبت گردیده) محرز گردیده است.
حقوق ارتفاقی -1:خط لوله گاز بطول  233متردر مورد تقاضا عبور می نماید  -2مقدار  46665/82مترمربع ازنورد تقاضا در حریم کیفی و 675/79
مترمربع در حریم کمی قرارداشته و وزارت نیرو به نمایندگی دولت جمهوری اسالمی ایران حق ارتفاق دارد-3.مورد تقاضا در زیر و حریم خطوط 230
کیلو وات دو مداره بهبهان -دوگنبدان قرار دارد که طبق مصوبه هیئت وزیران حریم عرضی خطوط  230کیلووات بمیزان  11/9متر از فازها( سیم)
های کناری به طرفین خط برق می باشد و رعایت آن از سوی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالکین مسیر خط الزامیست .لذا مشخصات متقاضی و ملک
مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز 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 نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت دوم1400/11/18 :
تاریخ انتشارنوبت اول1400/11/03 :
 8/382م الف
37519
احمدی -سرپرست ثبت بهبهان
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060311241004447مورخ  1400/09/07موضوع پرونده کالسه شماره  1400114411001000027هیات 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 حسین فیروز به شناسنامه شماره  108کدملی  2301348581صادره شیراز فرزند گرگعلی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 154/60
مترمربع به پالک  13124فرعی از  1654اصلی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  608فرعی از  1654اصلی واقع در بخش  4حوزه ثبت ملک شیراز
– ناحیه  5خریداری از مالک رسمی آقای سهراب رحیمی محرز گردیده است .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 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 نمایند .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت دوم1400/11/03 :
تاریخ انتشارنوبت اول1400/10/18 :
 3647م الف
37391/195748
محسن مرتضوی نیا -رئیس ثبت اسناد و امالک
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی
به شماره ١٤٠٠-١-9-75
شماره سامانه ستاد 20000070000000113

-١نام مناقصه گزار  :شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن  07132319374-٨٠تلفن امورتدارکات 07132317869
-2موضوع مناقصه  :مناقصه اجرای عملیات برقرسانی و توسعه فیدر مبارک آباد در شهرستان قیروکارزین بر اساس استانداردهای مصوب وزارت نیرو به صورت ادغامی
-3زمان دریافت اسناد مناقصه :از تاریخ  ١٤٠٠/11/03لغایت ساعت  19مورخ  ، ١٤٠٠/11/07به مدت  ٥روزکاری
-4مدارك مورد نیاز جهت تحویل اسناد  :فیش واریزی به مبلغ  ٢٢٠٠٠٠ریال واریز به حساب جاری شماره  ٠٧٨٦٠ – ٧٤٨٢٧بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
-5آدرس محل تحویل اسناد(پاکت الف) :شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا شرکت توزیع نیروی برق فارس-امور تدارکات تلفن32317869
-6آدرس محل دریافت اسناد  :دسترسی به اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات دولت به آدرس  ،www.setadiran.irواطالع از آگهی مناقصه از طریق شبکه
اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی  ، www.tavanir.org.irسایت پایگاه ملی مناقصات  www.iets.mporg.irو شرکت توزیع نیروی برق استان فارس به
آدرس  www.farsedc. irامکان پذیر می باشد.
الزم به ذکر است بارگذاری اسناد از طریق سامانه تدارکات دولت الزامی می باشد.
-7زمان تحویل اسناد  :ساعت  ١١صبح روز شنبه مورخ ١٤٠٠/11/23
-8محل برگزاری مناقصه  :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس – طبقه چهارم – سالن اجتماعات
-9زمان بازگشایی پاکات  :پاکت ارزیابی کیفی شرکت های مناقصه گر ساعت  13روز شنبه مورخ  ١٤٠٠/11/23با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه باز و قرائت می
گردد و جهت ارزیابی کیفی مناقصه گران به کمیته فنی ارجاع داده می شود و در جلسه ای که تاریخ آن در همین جلسه اعالم می گردد ،پاکت های الف و ب و ج
شرکت کنندگان در صورت کسب حد نصاب الزم بازگشایی می گردد .به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط  ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند  ٧آگهی
مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-10ذکر شماره مناقصه روی پاکت الف الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه ازاد است.
-11تضمین شرکت در مناقصه  :مبلغ  684.969.356که به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي  ،اصل فیش واریز وجه نقد به حساب بانکی مجاز  ،گواهی خالص مطالبات
قطعی تایید شده از سوی امور مالی شرکت توزیع برق فارس می باشدکه بایستی در پاکت الف قرار گرفته و
همزمان با سایر پاکات از طریق سامانه تدارکات دولت به آدرس  www.setadiran.irارسال گردد ،ضمنا تضمین کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی،
وجه نقد و  ) ...قابل قبول نمی باشد .
- 12شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
-13مناقصه به صورت عمومی و در یک مرحله برگزار می گردد.
-14پرداخت کلیه هزینه های کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه می باشد.
-15تمام مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و ارزیابی و اعالم برنده مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( به آدرس
 ) www.setadiran.irانجام خواهد شد.
-16سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است(.شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به
سایت توانیر و یا سایت شرکت توزیع برق فارس و یا تماس با امور تدارکات از اخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این
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بند به عهده مناقصه گران می باشد).

شرکت توزیع برق استان فارس

