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صفحه سخنان مشهور
اغلب شکست های زندگی برای افرادی رخ داده که موقع تسلیم شدن نمی دانستند 

چقدر به موفقیت نزدیک شده اند

توماس ادیسون

آگهى

آگهي مناقصه عمومي
1401-717

نوبت اول:15  / 09 /1401طلوع                                                                        نوبت دوم:16 /  09 /1401سبحان
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات پیاده رو سازی باباکوهی ) کوچه يک بلوار جمهوری ( را  از طريق 
با شماره فراخوان 2001096688000254 به اشخاص واجد شرايط  برگزاری مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( 
واگذار نمايد. لذا از كلیه متقاضیان دعوت به عمل می آيد با مراجعه به آدرس WWW.Setadiran.ir  نسبت به دريافت اسناد مناقصه و تحويل 
آن اقدام نمايند. در صورت عدم عضويت قبلی ، ثبت نام در سامانه مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونیکی صاحبان امضائ مجاز از سوی 

متقاضیان جهت شرکت در مناقصه الزامی است. 
-مبلغ برآورد: 16/702/728/511 ريال

-مدت قرارداد :    4 ماه 
شرايط شرکت کنندگان : 

متقاضیان دارای حداقل رتبه  5 ابنیه  از سازمان برنامه و بودجه باشند. 
ارائه گواهینامه تايید صالحیت ايمنی پیمانکاران الزامی می باشد.

-محل انجام کار: باباکوهی ) کوچه يک بلوار جمهوری (
-زمان بازديد میدانی ساعت 10 صبح مورخه 1401/09/29 و محل تجمع سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری می باشد . 

-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 840/000/000  ريال بصورت :
-ضمانتنامه به نفع شهرداری شیراز با شناسه ملی: 14002091671   و كداقتصادی: 411364877455  يا فیش واريزی نقدی بحساب سپرده به 

شماره 100805504742بانک شهر ، کد مرجع 101660
-برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

-در زمان انعقاد قرارداد 5%  مبلغ پیشنهادی  بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی يا فیش واريزی اخذ می گردد.
-آخرين مهلت دريافت ) توزيع ( اسناد : متقاضیان میتوانند حداکثر تا ساعت 15 مورخه 1401/09/24 از طريق مراجعه به سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت ) ستاد ( اسناد مناقصه را دريافت نمايند.
-آخرين مهلت ارائه پیشنهادات و ثبت اسناد و مدارک در سامانه حداکثر تا ساعت 13 مورخ 1401/10/10 می باشد. شرکت کنندگان می بايست 
تا تاريخ مذکور سپرده شرکت در مناقصه را به صورت فیزيکی به آدرس شیراز- ابتدای بلوارچمران – جنب پمپ بنزين ) حوزه معاونت مالی 

اقتصادی سابق ( سازمان سیما منظر فضای سبز شهری  تحويل نمايند.
-تاريخ و محل بازگشايی پاکات: ساعت   14:15  مورخ  1401/10/10در محل چهارراه خلدبرين سالن اجتماعات اداره کل حقوقی شهرداری 

شیراز می باشد. 
-مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه می باشد.

-هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد.
-بديهی است هزينه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

- شهرداری در رد يک يا تمام پیشنهادها  مختار میباشد در اينصورت سپرده ها مسترد می گردد.
-شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.

-ساير اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
-آگهی و اطالعات مربوط به مناقصه از طريق سايت https://shaffaf.shiraz.ir قابل مشاهده می باشد.

-متقاضیان شرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در سايت vendor.shiraz.ir می باشند.
-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مرکز تماس : 1456                  1421198                        39632

  اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز                                                                                                                              

آگهي تحدید حدود اختصاصي 
چون به موجب رای شماره 140160311029000389 مورخ 1401/06/29 هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
ششدانگ يک خانه تحت پالک 1231/7909 مفروز و مجزا شده از پالک 1231 به مساحت 275/86 مترمربع واقع در فراشبند بخش 8 فارس در 
مالکیت آقای مالک رويین تن فرزند داود به شماره ملی 2450755446 قرار گرفته است و مطابق سوابق ثبتی تحديد حدود پالک اصلی پس از 
انتشار آگهی تحديد حدود بعمل نیامده است لذا حسب تقاضای مالک و برابر دستور تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی عملیات تحديد حدود پالک موصوف روز سه شنبه مورخه 1401/10/13 ساعت 9 صبح در محل وقوع ملک شروع و انجام خواهد 
گرفت. لذا به وسیله اين آگهی از کلیه صاحبان امالک مجاور دعوت می گردد که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور يافته و چنانچه نسبت 
به حدود و حقوق ارتفاقی پالک مذکور ادعائی دارند طبق ماده 20 قانون ثبت، اعتراض خود را کتبا از تاريخ تنظیم صورت مجلس تحديد حدود 

به مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فراشبند تسلیم و رسید دريافت دارند.
تاريخ انتشار آگهی:1401/09/15                                                                   تاريخ تحديد حدود:1401/10/13

39530/1967093                              96 م الف 
اميد حسيني – رئيس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند 

آگهي تحدید حدود اختصاصي 
چون به موجب رای شماره 140160311029000390 مورخه 1401/06/29 هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
ششدانگ يک واحد دامداری تحت پالک 1231/7908 مفروز و مجزا شده از پالک 1231 به مساحت 1305/49 مترمربع واقع در فراشبند بخش 
8 فارس در مالکیت آقای ياسین مردانی جعفرلو فرزند ابوالحسن به شماره ملی 2452321631 قرار گرفته است و مطابق سوابق ثبتی تحديد حدود 
پالک اصلی پس از انتشار آگهی تحديد حدود بعمل نیامده است لذا حسب تقاضای مالک و برابر دستور تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی عملیات تحديد حدود پالک موصوف روز سه شنبه مورخه 1401/10/13 ساعت 9 صبح در محل وقوع ملک 
شروع و انجام خواهد گرفت. لذا به وسیله اين آگهی از کلیه صاحبان امالک مجاور دعوت می گردد که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور 
يافته و چنانچه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی پالک مذکور ادعائی دارند طبق ماده 20 قانون ثبت، اعتراض خود را کتبا از تاريخ تنظیم صورت 

مجلس تحديد حدود به مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فراشبند تسلیم و رسید دريافت دارند.
تاريخ انتشار آگهی:1401/09/15                                                                  تاريخ تحديد حدود:1401/10/13

39619/1967098                            108 م الف 

اميد حسيني – رئيس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند 

آگهي تحدید حدود اختصاصي 
چون به موجب رای شماره 140160311029000405 مورخه 1401/07/04 هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
ششدانگ يک باب گاوداری تحت پالک 1240/121 مفروز و مجزا شده از پالک 1240 به مساحت 2400 متر مربع واقع در آبنو فراشبند بخش 8 
فارس در مالکیت آقای علی جوکار فرزند کیامرث به شماره ملی 2450905065 قرار گرفته است و مطابق سوابق ثبتی تحديد حدود پالک اصلی 
پس از انتشار آگهی تحديد حدود بعمل نیامده است لذا حسب تقاضای مالک و برابر دستور تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی عملیات تحديد حدود پالک موصوف روز سه شنبه مورخه 1401/10/13 ساعت 9 صبح در محل وقوع ملک شروع و انجام 
خواهد گرفت. لذا به وسیله اين آگهی از کلیه صاحبان امالک مجاور دعوت می گردد که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور يافته و چنانچه 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی پالک مذکور ادعائی دارند طبق ماده 20 قانون ثبت، اعتراض خود را کتبا از تاريخ تنظیم صورت مجلس تحديد 

حدود به مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فراشبند تسلیم و رسید دريافت دارند.
تاريخ انتشار آگهی:1401/09/15                                                         تاريخ تحديد حدود:1401/10/13

39620/1967097                             109 م الف 
اميد حسيني – رئيس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند 

آگهي فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله اي )نوبت دوم(
الکترونیکی  از طريق سامانه تدارکات  با شرايط ذيل را  نظر دارد مناقصه عمومی  اداره كل راه و شهرسازی الرستان در 
دولت برگزار نمايد. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت 
ها،از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان 
شرکت در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دريافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت 

برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه تاريخ 1401/09/13 می باشد. 
1-شرکتها بايد دارای صالحیت و ظرفیت کاری مورد مناقصه باشند.

www.setadiran.ir 2-محل دريافت اسناد مناقصه :   درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
3-زمان و مهلت دريافت اسناد مناقصه از ساعت 8:00صبح مورخ1401/09/13 لغايت ساعت 15:30 مورخ 1401/09/20 می باشد.

4-تاريخ نهايی قبول پیشنهادها و آخرين مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد :    ساعت 15:30  مورخ 1401/10/05 
5-تاريخ بازگشايی پاکات: ساعت 9 صبح مورخ  1401/10/07

6-محل تحويل پاکت های الف : اداره کل راه و شهرسازی الرستان–مديريت حراست
7-بدينوسیله در اجرای بند "د" ماده 18 قانون برگزاری مناقصات از پیشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه به شرح بند 5 دعوت به عمل می آيد.

8-امکان شکايت در خصوص فرايند برگزاری مناقصات در هیات استانی رسیدگی به شکايات قانون برگزاری مناقصات ) مستقر در استانداری 
فارس ( بر اساس قوانین و مقررات مربوطه ) علی الخصوص مواد مربوط به نحوه و چگونگی طرح شکايت در هیات، موضوع مقررات ماده )25( 

قانون برگزاری مناقصات و تبصره بند "م" ماده )5( قانون اساس نامه هیات رسیدگی به شکايات قانون برگزاری مناقصات فراهم می باشد.
9-برای كسب اطالعات بیشتر با تلفن1560-52241160–071اداره پیمان و رسیدگی تماس حاصل نمائید.

شماره مناقصه در سامانه رديف
ستاد

برآورد تقريبيمحل تحويل/اجراي كارشرح پروژه
)میلیون ريال(

مبلغ ضمانت نامه بانكي 
شرکت درمناقصه)ريال(

نگهداري جاري و اضطراري راههاي 12001003362000046
اداره کل راه و شهرسازي الرستان 

000'000'900'9833'77حوزه استحفاظي

خط کشي و ايمن سازي  راه ها با 22001003362000047
اولويت نقاط و مقاطع پرتصادف

000'000'020'2932'40حوزه استحفاظي

39599                                                                   1419534

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي الرستان

آگهي تحدید حدود اختصاصي 
چون به موجب رای شماره 140160311029000406 مورخه 1401/07/07 هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
ششدانگ يک خانه تحت پالک 1231/6263 مفروز و مجزا شده از پالک 1231 به مساحت 134/5 مترمربع واقع در فراشبند بخش 8 فارس در 
مالکیت آقای غالمحسین نوشادی فرزند محمد به شماره ملی 2451886242 قرار گرفته است و مطابق سوابق ثبتی تحديد حدود پالک اصلی پس 
از انتشار آگهی تحديد حدود بعمل نیامده است لذا حسب تقاضای مالک و برابر دستور تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی عملیات تحديد حدود پالک موصوف روز سه شنبه مورخه 1401/10/13 ساعت 9 صبح در محل وقوع ملک شروع و انجام خواهد 
گرفت. لذا به وسیله اين آگهی از کلیه صاحبان امالک مجاور دعوت می گردد که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور يافته و چنانچه نسبت 
به حدود و حقوق ارتفاقی پالک مذکور ادعائی دارند طبق ماده 20 قانون ثبت، اعتراض خود را کتبا از تاريخ تنظیم صورت مجلس تحديد حدود 

به مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فراشبند تسلیم و رسید دريافت دارند.
تاريخ انتشار آگهی:1401/09/15                                                                    تاريخ تحديد حدود:1401/10/13

39529/1967094                        97 م الف 
اميد حسيني – رئيس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند 

آگهي فقدان سند مالکيت بخش 4 شيراز 
آقای رسول فرخ دوست با تسلیم دو برگ استشهاديه که در دفتر اسناد رسمی شماره 375 شیراز تنظیم گرديده است مدعی است که تعداد 1 جلد 
سند مالکیت مربوط به ششدانگ پالک 4174 فرعی از 2086 واقع در بخش چهار شیراز که ذيل ثبت 399493 دفتر 1203 صفحه 392 به نام 
صديقه منهاج ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی 147485 صادر و به موجب سند 5431-1386/10/01 دفتر 152 شیراز به خانم توران ترسا و بعد 
از آن به موجب سند 42026-1396/12/10 دفتر 152 شیراز به آقای رسول فرخ دوست منتقل و به علت سهل انگاری مفقود گرديده است و 
نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است مراتب طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هرکس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای کرده و يا 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 يا خالصه معامله تسلیم نمايد و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره 

ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
39631/1967092                             3142 م الف 

مصطفي عليخاني – رئيس واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز ناحيه 2

آگهي تحدید حدود اختصاصي 
چون به موجب رای شماره 140160311029000380 مورخه 1401/06/28 هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
ششدانگ يک درب باغ نخلی تحت پالک 1231/7649 مفروز و مجزا شده از پالک 1231 به مساحت 96845/88 مترمربع واقع در فراشبند بخش 
8 فارس در مالکیت آقای فرهاد نوشادی فرزند محمد نبی به شماره ملی 2450758097 قرار گرفته است و مطابق سوابق ثبتی تحديد حدود پالک 
اصلی پس از انتشار آگهی تحديد حدود بعمل نیامده است لذا حسب تقاضای مالک و برابر دستور تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی عملیات تحديد حدود پالک موصوف روز سه شنبه مورخه 1401/10/13 ساعت 9 صبح در محل وقوع ملک شروع 
و انجام خواهد گرفت. لذا به وسیله اين آگهی از کلیه صاحبان امالک مجاور دعوت می گردد که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور يافته 
و چنانچه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی پالک مذکور ادعائی دارند طبق ماده 20 قانون ثبت، اعتراض خود را کتبا از تاريخ تنظیم صورت مجلس 

تحديد حدود به مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فراشبند تسلیم و رسید دريافت دارند.
تاريخ انتشار آگهی:1401/09/15                         تاريخ تحديد حدود:1401/10/13      39518/1967095                             94 م الف 
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آگهي تحدید حدود اختصاصي 
چون به موجب رای شماره 140160311029000235 مورخه 1401/05/25 هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
ششدانگ يک باب خانه تحت پالک 1231/7911 مفروز و مجزا شده از پالک 1231/865 به مساحت 308/43 مترمربع واقع در فراشبند بخش 
8 فارس در مالکیت آقای سعید پور شهبازی فرزند حیدر به شماره ملی 2452315257 قرار گرفته است و مطابق سوابق ثبتی تحديد حدود پالک 
اصلی پس از انتشار آگهی تحديد حدود بعمل نیامده است لذا حسب تقاضای مالک و برابر دستور تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی عملیات تحديد حدود پالک موصوف روز سه شنبه مورخه 1401/10/13 ساعت 9 صبح در محل وقوع ملک شروع 
و انجام خواهد گرفت. لذا به وسیله اين آگهی از کلیه صاحبان امالک مجاور دعوت می گردد که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور يافته 
و چنانچه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی پالک مذکور ادعائی دارند طبق ماده 20 قانون ثبت، اعتراض خود را کتبا از تاريخ تنظیم صورت مجلس 

تحديد حدود به مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فراشبند تسلیم و رسید دريافت دارند.
تاريخ انتشار آگهی:1401/09/15                       تاريخ تحديد حدود:1401/10/13         39572/1967099                        107 م الف 
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آگهي تحدید حدود اختصاصي 
و   140160311029000383 و   140160311029000382 و   140160311029000381 های  شماره  به  آراء  موجب  به  چون 
فاقد سند  اراضی و ساختمان های  تعیین تکلیف  قانون  140160311029000384 و 140160311029000385 مورخه 1401/06/28 هیات 
رسمی ششدانگ يک درب باغ نخلی تحت پالک 1231/7896 به مساحت 30342/12 مترمربع واقع در فراشبند بخش 8 فارس درمالکیت آقايان 
کاظم عالیشوندی – مصطفی عالیشوندی – هادی عالیشوندی – عباس عالیشوندی و قاسم عالیشوندی همگی فرزندان حسن به ترتیب به شماره ملی 
های 2452316628 و 2440100730 و 2440312878 و 24400057495 و 2440057487 هر کدام نسبت به يک و دو دهم دانگ مشاع از 
ششدانگ قرار گرفته است و مطابق سوابق ثبتی تحديد حدود پالک اصلی پس از انتشار آگهی تحديد حدود بعمل نیامده است لذا حسب تقاضای 
مالک و برابر دستور تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی عملیات تحديد حدود پالک موصوف روز يکشنبه 
مورخ 1401/10/11 ساعت 9صبح در محل وقوع ملک شروع و انجام خواهد گرفت. لذا به وسیله اين آگهی از کلیه صاحبان امالک مجاور دعوت 
می گردد که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور يافته و چنانچه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی پالک مذکور ادعائی دارند طبق ماده 
20 قانون ثبت، اعتراض خود را کتبا از تاريخ تنظیم صورت مجلس تحديد حدود به مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فراشبند 

تسلیم و رسید دريافت دارند.
تاريخ انتشار آگهی:1401/09/15                  تاريخ تحديد حدود:1401/10/11            39573/1967096                             100 م الف 
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 140160311029000566 مورخه 1401/08/16 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فراشبند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد جواد پورغالمی فرزند منصور 
بشماره شناسنامه 5128 صادره از فیروزآباد در ششدانگ يک قطعه زمین زارعتی به مساحت 68635 مترمربع تحت پالک 30 فرعی از 1209 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 1209 اصلی قطعه 6 بخش 8 فارس واقع در توپوچکاپ شهرستان فراشبند خريداری از مالک رسمی آقای جلودار 
موسی لو محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 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 تاريخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:1401/08/30                      تاريخ انتشار نوبت دوم:1401/09/15      39447/1966971                          93 م الف 
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