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هاجری عضو شورای اسالمی شهر شیراز خبر داد؛

اعالم رضایت برای انتقال زندان عادلآباد شیراز به خارج از شهر
حمایت علنی و حضوری داشتند ،سپاسگزاریم.
عضو شورای اسالمی شهر شیراز با اعالم رضایت مدیرکل امور زندانها
برای انتقال زندان عادلآباد شیراز به خارج از شهر خبر داد و گفت :از
شهرداری درخواست کمک نموده تا در این انتقال سازمان زندانها را
یاری نماید
هاجری اضافه کرد :از کمیسیون تلفیق درخواست دارم با سرعت ،سبقت،
حمایت و یاری طی جلسهای پربار ،به نتیجه رسانده شود
این عضو شورای اسالمی شهر شیراز با اشاره به انتقال کارخانه سیمان،
پشم شیشه ،روغن نباتی نرگس و پادگانهای نظامی از شهر به خارج از
شهر بهعنوان مطالبه و خواسته مردمی تصریح کرد :ما به نمایندگی از
آنها در شورا و شهرداری جمع شدهایم ،باید کاری اساسی ،ریشهای و زیر
بنایی انجام دهیم.

83700

- 32344

شماره

گاندی

دوشنبه

عضو شورای اسالمی شهر شیراز با اعالم رضایت از مدیرکل امور
زندانهای فارس برای انتقال زندان عادلآباد شیراز به خارج از شهر خبر
داد و گفت :از شهرداری درخواست کمک نموده تا در این انتقال سازمان
زندانها را یاری نماید.
سرویس خبری /خدیجه غضنفری :محمدرضا هاجری در نطق پیش از
دستور خود در جلسه علنی شورای اسالمی شهر شیراز با اشاره به ضرورت
تقویت و ارتقای مدیریت شهری گفت :برگزاری نخستین همایش دو
روزه ملی توسعه سرمایهگذاری در شیراز شورا و شهرداری برخالف
بعضی همایشهای بیخاصیت و غیرکاربردی با انعقاد سه تفاهمنامه
سیزده هزار و پانصد میلیارد تومانی برای پیشرفت شهر شیراز و ارائه
هفتاد طرح و بسته سرمایهگذاری آماده صدور مجوز حقیقت محض برای
تقویت مدیریت شهری است
او ضمن تشکر از سازمان سرمایهگذاری شهرداری شیراز که با کمک
کمیسیون سرمایهگذاری شورا و روابط عمومی شهرداری شیراز سنگ
تمام گذاشتند تصریح کرد :از مدیران ارشد استان و نماینده ولیفقیه در
استان فارس در جهت حمایت سرمایهگذاری در شهر و تولید ثروت

صفحه

بخشودن کسی که به تو بدی کرده تغییر گذشته نیست
تغییر آینده است

خرداد

ﺧﺒـﺮ

کلنگ زنی و آغاز ساخت اولین تصفیهخانه محلی (لوکال) موضوع
دیگری بود که هاجری به آن پرداخت و عنوان کرد :به فال نیک گرفته،
با همدلی ،همراهی و همافزایی شهرداری و شرکت آب و فاضالب
میتوان آن را به  10تصفیهخانه محلی گسترش داد و آبهای تصفیه
شده محلی را در حوزه فضای سبز ارتفاعات همان منطقه میتوان مورد
استفاده قرار داد
هاجری عنوان کرد :گسترش تصفیهخانههای کوچک محلی ،میتواند
آثار پدیده تلخ خشکسالی را کاهش داده ،از هدر رفت فاضالب و روان
شدن آن در فضای باز و بوی نامطبوع جلوگیری نماید.
این عضو شورا ادامه داد :هر محله با یک زورخانه ،ورزش باستانی و
روحیه جوانمردی را گسترش و ترویج میدهد و روش و منش پهلوانی
باید عمومیت یابد.

هاجری از ریس شورا درخواست کرد با دعوت نمایندگان شیراز بصورت
فردی یا جمعی به پاسخگوی اعضای شورا باشند و بلعکس ،اعضای شورا
پاسخگوی نمایندگان باشند اگر در این مرحله پاسخگوی یکدیگر بودیم،
میتوانیم پاسخگوی مردم باشیم.
منطقه  3شهرداری شیراز؛
میزبان میزخدمت محله محور شهید شیبانی
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شورای اسالمی شهر
شیراز ،قرارگاه مشترک جهادی میز خدمت محله محور شهید داداهلل
شیبانی فرمانداری و شورای اسالمی شهر شیراز در منــطقه  3شهرداری
با حضور دستگاههای اجرایی و خدمات رسان کالنشهر شیراز برگزار
خواهد شد.
این برنامه چهارشنبه  4خردادماه ساعت  9:30تا  11:30در مسجد حضرت
احمد بن موسی (ع) بلوار گلستان تشکیل میگردد.
الزم به ذکر است پیش از این قرارگاه مشترک جهادی میز خدمت محله
محور شهید داداهلل شیبانی در مناطق  9و  7تشکیل شده و اقدامات موثری
در جهت رفع مشکالت این مناطق صورت گرفته است.

آگهی

آگهی فقدان سند مالکیت پالک  100/214قطعه  4بخش  7فارس شهرستان کازرون

آگهی مزایده مرحله اول ، 1401/03/2 :نوبت دوم 1401/03/09 :
شهرداری باالده در نظر دارد طبق مجوز شماره  11مورخ  1401/01/30شورای محترم اسالمی شهر باالده و به استناد آئین نامه
مالی شهرداری نسبت به فروش هفت قطعه زمین مسکونی و تجاری طبق مشخصات و شرایط ذیل اقدام نماید.
عالقه مندان محترم می توانند پیشنهادات خود را ظرف مدت 10روز پس از نشر آگهی نوبت دوم در فرم مزایده ،تکمیل و طی درخواست
کتبی در پاکت سربسته به شهرداری تحویل نمایند.
پالک مسکونی:
ردیف

شماره پالک

متراژ(مترمربع)

کاربری ملک

قیمت پایه به ازاء هر متر
مربع (ريال)

آدرس ملک

1

4

200

مسکونی

4/000/000

تفکیکی رهام ملک زاده جنب فنی و حرفه ای

2

8

200

مسکونی

4/000/000

تفکیکی رهام ملک زاده جنب فنی و حرفه ای

3

29

233/8

مسکونی

4/500/000

تفکیکی رهام ملک زاده جنب فنی و حرفه ای

4

30

468/78

مسکونی

4/500/000

تفکیکی رهام ملک زاده جنب فنی و حرفه ای

5

31

322/77

مسکونی

4/500/000

تفکیکی رهام ملک زاده جنب فنی و حرفه ای

6

32

200/43

مسکونی

4/500/000

تفکیکی رهام ملک زاده جنب فنی و حرفه ای

8

تجاری

20/000/000

خیابان شاهد جنب مسجد امام حسین(ع)

7

شرايط:
 -1پيشنهاد دهنده بايستي  %5از قيمت پایه را به صورت وجه نقد به حساب سپرده شهرداري به شماره 0110811420001نزد بانک
صادرات واريز نمايد.
 -2كروكي ملك و مشخصات و قيمت پايه در فرم مزايده موجود مي باشد.
 -3كليه هزينه هاي سند نويسي ،نقل و انتقال ،دارائي ،نشر آگهي و غيره برعهده برنده مزايده خواهد بود.
 -4شهرداري در رد يا قبول يك و يا كليه پيشنهادات مجاز و مختار خواهد بود.
 -5پشت پاكتهاي پيشنهادي شماره مزايده قيد گردد.
 -6پيشنهادات بايستي خوانا و بدون خط خوردگي بوده و به پيشنهادات مخدوش و مبهم و مشروط و فاقد سپرده بند يك ترتيب اثر داده
نخواهد شد.
 -7پس از تشكيل كميسيون عالي معامالت در موعد مقرر و اعالم برنده مزايده ،برنده مي بايست ظرف مدت  48ساعت نسبت به انجام
مراحل قانوني شامل مراجعه به شهرداري و محاسبه و واريز وجه به حساب درآمد شهرداري اقدام نمايد.
 -8سپرده برندگان اول و دوم و سوم تا زمان واگذاري زمين در شهرداري ضبط خواهد شد.
 -9قيمت ملك فوق نقدا وصول خواهد شد.
 -10عالقه مندان محترم مي توانند به منظور كسب اطالعات بيشتر به امور مالي شهرداري مراجعه ویابا شماره07142474091تماس حاصل
38202
1320812
نمایند .
فتح اهلل اردشیری  -شهردار باالده

آگهي مناقصه و ارزیابی کیفی
شماره آگهی مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت2001005669000041 :
نوع فراخوان  :ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مرحله اي
شركت آبفا استان فارس در نظر دارد از طريق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مر حله اي نسبت به تأمین سیستم های تزریق آب ژاول
مورد نیاز در پروژه های آبرسانی در سطح استان اقدام نماید لذا از کلیه تولید کنندگان و عرضه کنندگان جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می
آورد .
)1محل پروژه  :شهرستان های استان
)2مدت اجرا ء پروژه  15 :روز
)3محل اخذ اسناد  :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir
)4تاريخ نهايي اخذ اسناد1401/03/08 :
)5تاريخ نهايي قبول پيشنهادات1401/03/22 :
)6تاريخ كمیسيون باز گشايي پاکات ارزیابی 1401/03/23 :و تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج 1401/03/25 :
)7به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرردر مناقصه ارائه شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
)8مبلغ تضمين شركت در مناقصه  1.010.000.000ريال .
 )9قيمت اسناد ( 2000000ريال) به حساب  1528936404بانك ملت به شناسه پرداخت  240008037112نام شرکت آب و فاضالب استان فارس که
حتما از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام پذیرد.
)10اعتبارات طرح از محل استانی و کلیه اعتبارات عمرانی مي باشد.
)11نوع تضمين شركت در مناقصه:ضمانت نامه بانكي (شرکت در فرآیند ارجاع کار) در وجه شركت آب و فاضالب استان فارس(.سه ماه اعتبار)
)12ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسنادمناقصه درج شده است.
 )13این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.irثبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی است که شرکت
کننده (مناقصه گر) کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشد  ،پاکت الف شامل ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار
بایستی قبل از اتمام ساعت تحویل اسناد در سامانه تدارکات دولت تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان فارس به آدرس زیر گردد.
آدرس  :شیراز – میدان مطهری – بلوار شهید قدوسی غربی -شرکت آب و فاضالب استان فارس –
تلفن  38435152-5:نمابر 38435166 :
وب سايت جهت باز بيني آگهي مناقصه  www.abfa-fars.irمي باشد.
38203
1320036
تاريخ آگهي نوبت اول  1401/03/02و نوبت دوم 1401/03/04
شركت آبفا استان فارس

روزنـامـه طلـوع آگهـی و مشــترک میپـذیـرد
071 -32344772

چون خانم زهراء داودی فرزند محمود با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره  116کازرون تنظیم گردیده مدعی است که تعداد یک
جلد سند مالکیت مربوط ششدانگ پالک  100/214واقع در قطعه  4بخش  7فارس کازرون که به موجب سند انتقال قطعی شماره 1387/03/04-48105
دفتر  116کازرون به زهراء داودی انتقال قطعی یافته و در دفتر  118صفحه  484ذیل ثبت  4731ثبت و صادر گردیده که سند مالکیت صادره بشماره
چاپی  158022الف  85به علت سهل انگاری مفقود گردیده است لذا نامبرده تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده مراتب طبق ماده  120اصالحی
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.
 39م الف
38198
تاریخ انتشار1401/03/02:
رضا رجبی زاده – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون
نوبت دوم فراخوان دعوت از شرکت های حمل و نقل دانش آموزی

با توجه به آغاز به کار مدارس در سال تحصیلی  1401-1402به صورت حضوری و لزوم برنامه ریزی جهت بهره مندی خانواده ها از
سرویس مدارس بدینوسیله به اطالع می رساند شهرداری کازرون در نظر دارد ،در اجرای ماده  6آیین نامه حمل و نقل دانش آموزان،
سرویس دانش آموزان شهر کازرون را به بخش خصوصی واگذار نماید .لذا شرکت های واجد صالحیت که موضوع فعالیت آنها صرفا حمل
و نقل مسافر درون شهری می باشد  ،می توانند پس از ثبت نام در سامانه ملی پایش دانش آموزان ( سپند ) به نشانی  irtusepand.irاز روز دوشنبه مورخ
 1401/03/02تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  1401/03/09با مراجعه به سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری کازرون ضمن ارائه درخواست
خود  ،فرم شرکت در فراخوان را دریافت و تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.
ضمنا متقاضیان به نکات زیر توجه نمایند :
.1اولویت با شرکت هایی است که موضوع فعالیت آنها صرفا حمل و نقل مسافر درون شهری می باشد.
.2هزینه آگهی فراخوان بر عهده انتخاب شدگان در طرح می باشد.
.3شهرداری در قبول یا رد هر یک از درخواست ها مختار بوده و تحویل مدارک هیچ حقی را برای شرکت کنندگان در فراخوان ایجاد نمی نماید.
متقاضیان می توانند همه روزه جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری کازرون واقع در خیابان حافظ جنوبی انتهای
خیابان کشاورز ابتدای جاده روستای گلستان نرسیده به موتوری شهرداری مراجعه نمایند یا با شماره تلفن  42246617تماس حاصل نمایند.
38021
1322108
محسن یزدانی -سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل

(تجدید آگهي مزايده عمومي)

باستناد مصوبه شماره  52مورخ  1400/12/12شورای اسالمی شهر مهر ،شهرداري مهر در نظر دارد تعداد 13قطعه زمين از
امالك خود را با شرايط و مشخصات ذيل به فروش برساند.
-1پيشنهاد دهندگان بايستي  5درصد قيمت پايه را براي هر قطعه زمين به حساب سپرده شماره  0105599749008به نام
شهرداري مهر (سيبا ملي) واريز و فيش مربوطه را ضميمه پيشنهاد خود نمايند.
-2به پيشنهادات مشروط و فاقد فيش سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
-3پيشنهاد دهندگان مي توانند همه روزه در وقت اداري به منظور رويت نقشه تفكيكي قطعه زمينهاي مورد مزايده و راهنمايي
الزم به واحد امالك شهرداري مراجعه و يا باشماره تلفن هاي  52824182-52822967-071تماس حاصل فرمايند.
-4شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .
-5سپرده برندگان اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
-6هزينه هاي ثبتي ،نقل و انتقال و دارايي و شهرداري و هزینه چاپ آگهی بر عهده برندگان مزايده مي باشد.
-7بهاي امالك مورد مزايده به صورت نقد و کامل پس از برنده شدن متقاضي دريافت مي گردد.
-9پیشنهاد دهنده با اطالع کامل از قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی در مزایده امالک شهرداری مهرشرکت
نموده و اعالم می دارد که مشمول قانون ذکر شده نمی باشد.
متقاضيان مي توانند پيشنهادات خود را از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم به مدت  10روز به امور مالي شهرداري تحويل و رسيد
دريافت نمايند.
رديف

شماره قطعه

موقعیت

نوع کاربری

مساحت هر
قطعه(متر)

قیمت پایه هر متر
مربع(ریال)

قيمت پايه ارزش
کل هر قطعه ریال

%5قيمت پايه هر
قطعه ریال

1

11

سید جالل حسینی

مسکونی

300

3/170/000

951/000/000

47/550/000

2

12

سید جالل حسینی

مسکونی

300

3/170/000

951/000/000

47/550/000

3

9

علیرضا مهدیپور

مسکونی

307.5

5/690/000

1/749/675/000

87/483/750

4

43

سید هاشم حسینی

مسکونی

300

9/335/000

2/800/500/000

140/025/000

5

57

سید هاشم حسینی

مسکونی

300

9/000/000

2/700/000/000

135/000/000

6

51

غالمرضا تقوی زاده

مسکونی

250

6/800/000

1/700/000/000

85/000/000

7

64

غالمرضا تقوی زاده

مسکونی

250

7/000/000

1/750/000/000

87/500/000

8

76

غالمرضا تقوی زاده

مسکونی

250

6/200/000

1/550/000/000

77/500/000

9

22

موسی معصومی

مسکونی

300

4/167/000

1/250/100/000

62/505/000

10

23

موسی معصومی

مسکونی

300

4/167/000

1/250/100/000

62/505/000

11

24

موسی معصومی

مسکونی

297.5

4/370/000

1/300/075/000

65/003/750

12

65

فالمرز دژکامه

مسکونی

250

8/600/000

2/150/000/000

107/500/000

13

110

سید عیسی عالمه

مسکونی

300

7/170/000

2/151/000/000

107/550/000

نوبت اول1401/2/26 :

1316390

مهدی حیدری –شهردار مهر

نوبت دوم1401/3/2:

38149

