سخن بزرگان

تاریخ

5

كسی كه دارای عزمی راسخ اسـت

بهمن

جهان را مطابق میل خویش عوض می كند

1400

روزنامه

گوته

سهشنبه
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  7فارس شهرستان رستم

آقای محمد کشاورز فرزند خانقلی با تسلیم دو برگ استشهادیه که توسط دفترخانه  414رستم تنظیم گردیده مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت
مربوط به ششدانگ یک باب خانه تحت پالک  970فرعی از  92اصلی واقع در قطعه  9بخش  7فارس شهرستان رستم اراضی قریه بابا میدان ،که سند
مالکیت بنام وی ثبت گردیده به علت جابه جایی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده ،مراتب طبق ماده  120اصالحی
آئین نامه قانون ثبت آگهی می گردد که هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا  10روز
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
نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت اسناد و امالک سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 82م الف
37496
تاریخ انتشار1400/11/05:
موسی کشاورزی – 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
برابر آرای شماره  140060311002000794و  140060311002000793مورخ  1400/08/15موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امیر شایان جوکار فرزند شهباز
بشماره شناسنامه  545صادره از کازرون ( سهم الحصه متقاضی) و آقای حمید جوکار فرزند باباخان بشماره شناسنامه  227صادره از کازرون ( انتقالی از
مالک رسمی شهباز جوکار) هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  13697/41مترمربع به پالک  280فرعی
از  52اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  52اصلی قطعه  7واقع در بخش  7فارس کازرون 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 دوم1400/11/20 :
تاریخ انتشارنوبت اول1400/11/05 :
 399م الف
37527

داود انصاری – رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان فارس در نظر دارد مزايده عمومی زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار
نماید کلیه مراحل برگزاری مزايده تا ارائه پیشنهاد مزايده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ستاد) به آدرس ( )www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مزايده گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور
و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مزايده محقق سازند.
رديف

عنوان

محل

نوع قرارداد

مدت قرارداد

مبلغ پايه اجاره بها
ماهيانه (ريال)

مبلغ تضمين شركت
در مزايده (ريال)

1

واگذاري سايت كارواش پايانه
بار شيراز

پايانه بار شيراز

اجاره بدون اخذ
سرقفلي

 3سال

28.000.000

61.152.000

.1مهلت دريافت اسناد از تاريخ  1400/11/07لغايت 1400/11/11
.2مهلت بازديد از تاريخ  1400/11/07لغايت ( 1400/11/21ساعت  8:00لغايت )14
.3ارائه پيشنهاد  :تا پايان وقت اداري (ساعت  )14مورخ 1400/11/21
.4بازگشايي پيشنهادها  1400/11/23:راس ساعت 10:00
ضمنًا رعايت موارد ذيل الزامي است :
.1برگزاري مزايده صرفًا از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت مي باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد مزايده (در
صورت وجود هزينه مربوطه) ،پرداخت تضمين شركت در مزايده (وديعه) ،ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از
اين طريق امكان پذير مي باشد.
.2كليه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات ،شرايط و نحوه ارجاع كار در برد اعالن عمومي سامانه مزايده ،قابل مشاهده ،بررسي و انتخاب مي باشد.
.3عالقه مندان بر شركت در مزايده مي بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي الكترونيكي (توكن) با شماره هاي ذيل تماس حاصل نمايند:
مركز پشتيباني و راهبري سامانه 021-41934 :
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها ،در سايت سامانه ( )www.setadiran.irبخش "ثبت نام/پروفايل مزايده گر" موجود است.
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/06 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/11/05 :
37529
1264645
اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي فارس

آگهي فراخوان
شركت شهركهاي صنعتي فارس در نظر دارد مناقصه عمومي به شماره  2000001054000077را به شرح ذيل به روش يك مرحله اي با
ارزيابي كيفي (فشرده) وفق قانون برگزاري مناقصات از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت واگذار نمايد .كليه مراحل برگزاري
مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي
امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .تاريخ انتشار مناقصه در سامانه  1400/11/04مي باشد.
رديف

موضوع

رتبه

مبلغ برآورد

مبلغ تضمين شركت
در مناقصه

مدت (ماه)

محل تامين اعتبار

1

پروژه خريد و اجراي شبكه
فاضالب سمت راست شهرك
صنعتي سروستان 2

 5آب

173.970.821.057

8.699.000.000

10

جاري

.1زمان دريافت اسناد مناقصه از سايت  :از  1400/11/04لغايت 1400/11/09
.2آخرين مهلت تسليم پيشنهاد :در سامانه تداركات ساعت  13مورخ  1400/11/20و فيزيكي پاكت الف (ضمانت نامه يا فيش نقدي) ساعت 15:45
مورخ  1400/11/20دبيرخانه شركت
.3زمان بازگشايي پاکتها :شنبه ساعت  9مورخ 1400/11/23
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف:
آدرس :شيراز – بلوار زند – روبروي دانشكده پزشكي – شركت شهركهاي صنعتي فارس تلفن32360570 :
مركز تماس1456 :
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
اطالعات تماس دفاتر ثبت نامه ساير استانها  ،در سايت سامانه ( )www.setadiran.irبخش " ثبت نام /پروفايل تامين كننده /مناقصه گر" موجود است.
37531
1262839

روزنـامـه طلـوع آگهـی و مشــترک
071 - 32344772

5

شماره

3281

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  140060311033000340هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رستم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم شفیعی فرزند علی بشماره شناسنامه  333صادره از ممسنی نسبت
به  4/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به انضمام ششدانگ اعیان یک قطعه باغ به مساحت  1469/79مترمربع تحت پالک  127فرعی از  84اصلی واقع
در قطعه  09بخش  07فارس حوزه ثبت ملک رستم انتقالی از ورثه سهراب شفیعی 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 دوم1400/11/19 :
تاریخ انتشارنوبت اول1400/11/05 :
 83م الف
37515/195857

موسی کشاورزی – 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

برابر رای شماره  140060311002000817مورخ  1400/08/18موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امیر شایان جوکار فرزند شهباز بشماره شناسنامه  545صادره از
کازرون در ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت  17384/13مترمربع پالک  278فرعی از  52اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  52اصلی قطعه
 7واقع در بخش  7فارس کازرون خریداری از مالک رسمی اقای شهباز جوکار 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 دوم1400/11/20 :
تاریخ انتشارنوبت اول1400/11/05 :
 397م الف
37526

داود انصاری – رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهي فراخوان شرکت در مزايده

میپـذیـرد

صفحه

آﮔﻬﻰ

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060311002000804مورخ  1400/08/16موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امیرشایان جوکار فرزند شهباز بشماره
شناسنامه  545صادره از کازرون در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  3305/36پالک  279فرعی از  52اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  52اصلی قطعه  7واقع در بخش  7فارس کازرون خریداری از مالک رسمی ( شهباز جوکار) 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 دوم1400/11/20 :
تاریخ انتشارنوبت اول1400/11/05 :
 394م الف
37528
داود انصاری – 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

برابر رای شماره  140060311002000802مورخ  1400/08/06موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید جوکار فرزند باباخان بشماره
227صادره از کازرون در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  22855/50مترمربع پالک 277فرعی از  52اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  52اصلی قطعه  7واقع در بخش  7فارس کازرون خریداری از مالک رسمی ( قدرالحصه متقاضی) 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 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 انتشارنوبت دوم1400/11/20 :
تاریخ انتشارنوبت اول1400/11/05 :
 392م الف
37525
داود انصاری – رئیس ثبت اسناد و امالک
( سهامي خاص )
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 1400/103
( يك مرحله اي )
موضوع مناقصه :تعمیرات خطوط شبکه ،انشعاب ،ایستگاه و حفاظت کاتدی
مناقصه گـزار :شركت گاز استان فارس
-1شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه :تعمیرات خطوط شبکه ،انشعاب ،ایستگاه و سیستم¬های حفاظت کاتدی در سطح شهرستانهای آباده ،اقلید ،مرودشت ،ارسنجان،
بوانات ،سرچهان ،خرمبید ،پاسارگاد ،خرامه و زرقان به روش فهرست بهایی
 - 2مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه :
مبلغ تضمين حداقل به مبلغ  2/740/000/000/-ریال ميباشد كه بايد توسط پيشنهاد دهنده به يكي از صورتهاي ذيل اقدام گردد.
الف) ضمانت نامه بانكي 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 تاريخ
تسليم پيشنهاد معتبر باشد.
ب) واريز وجه به شماره حساب شبا (  ) IR710100004101133430232891با 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 ()4آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره /123402ت  50659ه مورخ  94/9/22مصوب
هیات وزیران
 -3زمان فروش اسناد مناقصه و ارزیابی :از تاريخ  1400/11/10لغايت ( 1400/11/14از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ،حداکثر تا ساعت )19:00
 -4مهلت و محل تحويل پيشنهادات :حداكثر تا ساعت  13:00روز دوشنبه مورخ  1400/11/25دبيرخانه واحد حراست شركت گاز استان فارس و سامانه تدارکات
الکترونیک دولت
توجه :طبق شیوه نامه شماره  28/1 -311578مورخ  93/7/5وزارت نفت ،مناقصه گران مي 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.
 -5مدت اعتبار پيشنهادها :سه ماه از آخرين موعد تسليم پيشنهادها و اين مدت حداكثر براي يك بار قابل تمديد مي باشد.
 -6تاريخ ،ساعت و محل گشايش پاكات :روز دوشنبه مورخ  1400/12/02ساعت  08:15ساختمان مركزي شركت گاز استان فارس  -بلوار استقالل – نبش خيابان
باغ حوض –سالن وصال
•داشتن گواهی صالحیت ایمنی از اداره کار
•داشتن رتبه تأسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه کشور
 -7شرايط مناقصه گر
•داشتن ظرفیت آزاد معادل حداقل برآورد پروژه  54/729/805/287/-ریال)
•داشتن تجهيزات الزم ،تخصص و توانايي فني و مالي انجام كار مطابق با استانداردهاي شركت ملي گاز ايران
•ارائه آخرین صورت های مالی حسابرسی شده در زمان انعقاد قرارداد بر اساس بخشنامه  63268وزارت اقتصاد و دارایی.
 -8-1ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس  setadiran.irو دریافت توکن
 -8اقدامات الزم جهت خريد اسناد مناقصه:
 -8-2انجام واريزي به مبلغ  400 ،000/-ريال به حساب شماره  4001133404025447بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،شناسه واریز (3061334582927
 )40838300000000501و شماره شبا  IR030100004001133404025447از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت.
شركتهاي واجد شرايط در بند  7جهت خريد اسناد مي توانند به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت به ادرس  setadiran.irمراجعه نمایند .پشنهادات مناقصه گراني
كه حداقل امتياز قابل قبول را در ارزيابي كيفي كسب نموده اند در زمان ذكر شده مفتوح خواهد شد (حداقل سه مناقصه گر) .اطالعات درج آگهي در وب سايت شركت
گاز استان فارس به آدرس  www.farsgas.irو پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.irقابل دسترسي مي باشد.
شماره فكس  - 071 - 38304074 -38209000 :شماره تماس شرکت گاز استان فارس 071-38209443-9
37530
1264041
تاريخ درج آگهي نوبت دوم1400/11/06 :
تاريخ درج آگهي نوبت اول1400/11/05 :

روابط عمومي شركت گاز استان فارس

