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هوا صاف بود و نه چندان گرم ،دوشيزه
بريل از اينکه يقه ي خز خود را دور گردن
داشت ،خوشحال بود و سرحال ،چون
باز هم آن حيوان کوچک دوست داشتني
را دور گردن خود حس مي کرد .بعد
از ظهر همان روز بود که آن را از جعبه
بيرون آورده و گرد نفتالينش را تکانده
بود .محکم آن را برس کشيده و با براق
کردن چشمان ريز شيشه اي اش،
حياتي دوباره به آن بخشيده بود .چه زيبا!
بار ديگر زندگي را در چشمان ريز روباهش
مي ديد که مستانه به او چشمک مي زد.
اي وروجک! آن را کنار گوش چپش حس
مي کرد .گويي از ذوق بيرون آمدن از جعبه
براي گردش روز يکشنبه در پوست خود
نمي گنجيد .گردش در پارکي که گروه
موزيک فرمانداري ،در روزهاي تعطيل در آن
براي مردم کنسرت اجرا مي کرد .دوشيزه
بريل روي نيمکتي که هر يکشنبه بر آن
مي نشست ،به تماشاي صحنه هاي هميشه
آشنا پرداخت .روي سکوي سبز رنگ،
نوازندگاني با شور و هيجان هر چه تمام تر،
سمفوني هاي هميشگي را مي نواختند .در
اطراف او مردم مي آمدند و مي رفتند ،با هم
احوالپرسي مي کردند و فرصتي دوباره براي
ديدن يکديگر مي يافتند .دوشيزه بريل نيز با
کساني که مختصر آشنايي اي با آنان داشت،
چند کلمه اي رد و بدل کرد .مسن ترها روي
نيمکت نشسته بودند .ظاهر عجيب و غريبي
داشتند .انگار از يک انباري کپک زده بيرون
آمده باشند.
به دوشيزه بريل خوش مي گذشت.
تماشا مي کرد و گوش مي داد .درباره ي
شخصيت هاي افسانه اي ،خياالت مضحک
و يا غم انگيزي در ذهنش مي ساخت و
مي پرداخت .به نظر مي رسيد به روباهش هم
خوش مي گذرد .دوشيزه بريل از اينکه آن را با
خود آورده ،خوشحال بود .در اين حين ،دختر
و پسر جوان و عاشق پيشه اي ،در آن سوي
نيمکت نشستند .خوش لباس بودند؛ آراسته
و امروزي ،با هم نجوا مي کردند ،دوشيزه بريل
کنجکاو شد و خواست به حرف هايشان گوش
بدهد .دخترک مي گفت :دليلي ندارد که من با
هر پيشنهاد تو موافقت کنم.
پسرک پافشاري مي کرد :چرا نه؟ به خاطر
آن پيرزن خرفتي که آن سوي نيمکت نشسته
است؟ حق با توست! آخر من نمي فهمم چرا
او بايد اينجا بيايد؟ با اين کارش چه کسي
خوشحال مي شود؟ همان بهتر که او با آن
جانور ماقبل تاريخي که دور گردنش بسته

است ،در خانه بماند.
پسرک با دلخوري پوزخندي زد و گفت:
چرا نمي رود و ما را راحت نمي گذارد؟!
سپس به سوي دخترک خم شد و ادامه داد:
بگو ببينم کوچولوي من ....
دختر محل نگذاشت.
دوشيزه بريل معموالً در راه بازگشت به خانه
ناپرهيزي مي کرد .سري به نانوايي مي زد تا
براي خود نان قندي بخرد .يکشنبه هايش را
اينطور جشن مي گرفت .گاهي اوقات داخل
خمير ،بادامي پيدا مي شد و گاهي هم نه.
اين ديگر به بخت و اقبال او بستگي داشت.
ممکن هم بود بادامي داخل خمير پيدا نکند.
يک هديه کوچک مجاني بود .اما آن روز
عصر بي آنکه مقابل نانوايي بايستد راهش را
کشيد و رفت .آرام از پله ها باال رفته و داخل
اتاقک تاريکي شد که بي شباهت به يک
انباري کپک زده نبود .مدتي طوالني نشست
و به جعبه اي که آن روز صبح روي تخت باز
کرده بود خيره ماند .بعد بي معطلي خز را از
گردنش کشيد و بي آنکه حتي نگاهي به آن
بياندازد ،آن را داخل جعبه گذاشت ،در جعبه
را که مي بست احساس کرد ناله ي عجيبي
به گوشش مي رسد .روباه بود که مي گريست.
***
درباره داستان روباه و دوشیزه بریل
کثلين منسفيلد موري متولد  14اکتبر 1888
و درگذشته  9ژانويه  ،1923نويسنده داستان کوتاه
نوگراي اهل نيوزيلند بود .تخلص او کاترين
منسفيلد بود .عمر نسبت ًا کوتاهي داشت .اين نويسنده
شايد به اندازه ي بعضي ها چندان در ايران شناخته
شده نباشد ،اما از بزرگان تاريخ ادبيات جهان است.
چنانچه کتاب نظريه هاي روايت از واالس مارتين که از
کتاب هاي درسي رشته ادبيات داستاني و روايت شناسي
در خارج از اين مرز و بوم محسوب مي شود را خوانده
باشيد ،مي بينيد که در آنجا بيشتر از دو داستان به
عنوان نمونه استفاده مي شود .يکي زندگي کوتاه و
سعادت بار فرانسيس مکامبر از ارنست ميلر همينگوي
و ديگري سرور از کاترين منسفيلد و از ديگر بزرگان
شناخته شده تر در ايران مثل کارور و فاکنر اص ً
ال
خبري نيست .و البته تعداد تفاسير و بحث هايي که
روي سرور از کاترين منسفيلد مي شود هم به مراتب
بيشتر از داستان همينگوي است .گاهي اوقات آدم واقع ًا
تعجب مي کند که چطور منتقدان خارج از اين مرز و
بوم از يک داستان کوتاه چند صفحه اي اين همه
تفسير و تأويل و نقد بيرون آورده اند .هميشه معتقدم
که بزرگ ترين مشکل ادبيات داستاني ما در ايران
زمين ،داستان نويسي نيست بلکه هنر شناخت رموز
داستان و نقد است .آري ما در ايران خوب داستان
مي نويسيم اما بدان شکل منتقد خوب نداريم .اگر به
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آنچه در انجمن هاي ادبي ايران انجام مي شود دقت
کنيد به راحتي مي بينيد که افراد به جاي نقد دست
به تخريب و عيب جويي مي زنند که نه تنها کمکي
به بهتر شدن داستان نمي کند بلکه باعث ضربه
خوردن روحيه ي نويسنده که معمو ًال هم روحيه ي
شکننده تري نسبت به افراد عادي جامعه دارد مي شود.
در بسياري از موارد افرادي که خود را منتقد مي نامند
چندان مطالعه اي ندارند .بله ،تجويز قرص اشتباه حال
بيمار را بهتر نمي کند بلکه باعث بدتر شدن بيماري يا
حتي مرگ او مي شود و هر کسي با هر سطح سوادي
توانايي نقد را ندارد .روباه و دوشيزه بريل هم درست
مثل سرور پر از تفسير و تأويل است و به انواع نقدهاي
ادبي به راحتي تن مي دهد که البته اينجانب نه ادعاي
نقد دارم و نه در اين چند صفحه مجال رسيدگي به
تمام اين تفسيرها پس فقط به بعضي از آن ها اندک
اشاره اي مي شود و در اين ميان سعي بر مقايسه اي
ميان ادبيات ايران و جهان هم مي شود.
در متن هاي مدرن اغلب راوي آشکاري در کار

علي پاينده

نيست .بارت معتقد بود که در هر روايت چندين
مجراي ارتباطي در کار است .ميان شخصيت ها ،راوي
و روايت شنو .نويسنده و خواننده .او مي گويد :هر چه
منش ًا سخن مبهم باشد حالت جمع متن بيشتر است.
بنابراين مي توان ديد که نوشتن انتقال پيام از مؤلف به
خواننده نيست بلکه به ويژه لحن خود خواندن است .در
متن فقط خواننده است که سخن مي گويد.
و در جايي ديگر مي گويد :بنابراين همچون شبکه
تلفني که به هم ريخته باشد خطها همزمان واگشت
مي يابند و هم بر پايه ي نظام تازه اي وصل مي شوند.
به طور مثال در اين داستان در جاهايي مثل چه
زيبا و اي وروجک زاويه ديد از راوي سوم شخصي
که از خارج به شخصيت مي نگرد ناگهان به درون
ذهن شخصيت اول زن مي پرد و اين جمالت از
زاويه ديد او بيان مي شود .اين از جمله نکاتي است
که در انجمن هاي ادبي ايران بد درک شده است.
معمو ًال تغيير زاويه ديد را اشتباه و بد مي دانند و اگر
نمونه ي اين کار در داستان يک ايراني انجام شود آن

را مي کوبند و معتقدند که در سراسر يک داستان زاويه
ديد ک ً
ال بايد يک دست باشد در حالي که اين از جمله
خصوصيات داستان مدرن است.
به اعتقاد منتقدان غربي مزاياي روايت سوم شخص
بيشتر از اول شخص است .نسخه ي نخست جنايت
و مکافات داستايفسکي و قصر کافکا ابتدا در قالب
اول شخص بود و بعداً به سوم شخص تغيير يافت.
راوي اول شخص وقايع را از ديد خود مي گويد و
حتی ممکن است دروغ بگويد بنابراين اعتبار روايت زير
سؤال مي رود .در آغاز سده ي نوزدهم ميان دو موضوع
شکاف وجود داشته است .اول روايت تلويحي که
مي تواند جهان داستاني گوناگون ولي بدون اعتباري
بيافريند و من نويسنده ي داستان ناگزير مي بايست
بپذيرد که داستان ساختگي است و دوم شکل اول
شخص که ادعاي واقعي بودن داشت و از اين رو
مي توانست جزئيات روانشناختي را به گونه اي باورپذير
ارائه دهد ولي اين کار فقط با محدود شدن روايت
اول شخص به خاطره و زندگي نامه نويسي صورت
مي گرفت .دستاورد بزرگ رمان نويسان سده ي نوزدهم
پوشاندن اين شکاف بود .ترکيب مزاياي روايت سوم
شخص با اعتبار داستان اول شخص .وجود زبان ها و
زواياي ديد متباين همان چيزيست که باختين چند آوايي
مي خواند .چنين گونه روايتي که در خارج از اين مرز
و بوم تا امروز روايت قالب و بيشترين مورد استفاده را
در داستان هاي خارجي دارد در ايران اَنگ داناي کل
خورده و به کل مردود محسوب مي شود .اگر اينگونه
باشد بزرگ ترين آثار جاودان ادبيات جهان هم بايد از
سوي منتقدان انجمن هاي ايران مردود اعالم شود .به
خاطر همين است که اينجا بيشتر به سمت اول شخص
تمايل دارند و اگر دقت کنيد براي فرار از داناي کل
که به زعم باختين نمونه ي کامل داستان چندآوايي
است بيشتر به اول شخص نويسي روي مي آورند.
متأسفانه در همان اول شخص هم سعي بر دوربيني
شدن دارند در حالي که از جمله مزاياي اول شخص
ريختن ماورائي ترين درونيات ضمير انسان روي
صفحه ي کاغذ است .نشان دادن عمق ذهن و وجود
آدمي که توسط حالت دوربين محال است به نمايش
در بيايد .اين باعث تکراري شدن جمالت و از بين
رفتن روح کلمات مي شود .جمالتي سرد و بي روح که
خواننده را جذب نمي کند و همه ي اين ها نمونه ي
داستان ايرانيست که خارج از اين مرز و بوم رواج ندارد
و تنها براي راضي کردن افرادي است که خود را منتقد
مي نامند اما چندان مطالعه اي ندارند.
دقت کنيد که منشأ قواعد نقد در انجمن هاي ادبي
شخصي آقاي هوشنگ گلشيري است که
ايران عقايد
ِ
به عنوان اولين کس جلسات هفتگي داستاني را در
ايران تشکيل داد و بعدها شاگردانش در ايران زمين
پخش شدند و اين قواعد که بر نوع بسيار خاصي از
داستان تأکيد مي کرد را همه جا پخش نمودند و عقايد
شخصي يک نويسنده ي بزرگ براي همه ي ما شد
ِ

آيه و وحي آسماني .البته نه اينکه من منکر ارزش هاي
اين گونه ي خاص از داستان باشم اما هرگز نمي توان
ارزش هاي ديگر انواع بسيار فراوان داستان که در
خارج از اين مرز و بوم در جريان هست را رد نمود
و داستان را محدود به يک دايره بسته کرد چرا که
اساس مدرنسيم و پسامدرنيسم بر چند صدايي ست
يعني بودن تفکرها و گونه هاي مختلف در کنار هم
و تک صدايي و محدوديت اساس سيستم هاي بسته
است.
قواعد ميني ماليست هم در ايران زمين به درستي
درک نشده است .ميني ماليسم به معناي کمتر و کمتر
شدن تعداد کلمات نيست تا جايي که از داستان چيزي
باقي نماند .به طور مثال يکي از بهترين کساني که در
خارج از ايران اين قواعد را به خوبي در داستان هايش
رعايت مي کرد ريموند کارور بود در حالي که در
ايران زمين داستان هاي کارور را بيشتر در زمره ي
داستان کوتاه به حساب مي آورند تا ميني مال .اگر به
داستان هاي کارور دقت کنيد از ديد قواعد ايران زمين
پر از اضافات است .اين داستان هم همين گونه است و
مقدار زيادي از آن را از ديد قواعد ايران مي توان حذف
نمود در حالي که اين ها اضافات نيستند؛ بخشيدن روح
و ساخت فضای مکان داستان هستند .نمايش روح
واقعي شخصيت براي خواننده .حذف آن ها داستان را
بي روح مي کند و اگر بخواهيم بر اساس قواعد ايران
سراغ بسياري از شاهکارهاي جهان برويم از داستان
جز تکه کاغذي سفيد باقي نمي ماند.
در اين داستان روباه و دوشيزه بريل هر دو يکي
هستند .گويي از ذوق بيرون آمدن از جعبه براي
گردش روز يکشنبه در پوست خود نمي گنجيد .به
نظر مي رسيد به روباهش هم خوش مي گذرد .وقتي
به دوشيزه بريل خوش مي گذرد به روباهش هم خوش
مي گذرد .در پايان وقتي روباه گريه مي کند گويي خود
دوشيزه بريل است که گريه مي کند .روباه نمايي از
درون خود دوشيزه بريل است .ناله ي عجيبي به
گوشش مي رسد .گويي دوشيزه بريل اين صداي پاره
شدن قلب خود را مي شنود.
مسن ترها روي نيمکت نشسته بودند .ظاهر عجيب
و غريبي داشتند .انگار از يک انباري کپک زده بيرون
آمده باشند .آيا خود دوشيزه بريل هم از جمله خود اين
پيرزن هاي تنها که به اندک چيزي دلخوشي دارند
نيست؟ آيا اين انباري کپک زده همان جايي نيست
که دوشيزه بريل روباهش را از آن بيرون مي کشد؟ آيا
روباه نمادي از جواني او نيست که دوشيزه بريل قصد
در زنده کردنش دارد؟ با برس زدن مي خواهد گرد
پيري را از روي خود بربايد و در پايان خود را دوباره
درون انباري واقعيت تلخ دفن کند؟
کاترين منسفيلد به زيبايي و با هنري جيمز جويس
گونه به شيوه ي نگو بلکه نشان بده ،شکستن و تکه
شدن قلب شخصيتش را براي خواننده به نمايش
مي گذارد.
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 /16938م الف
رئیس شعبه ویژه تخلفات قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی فیروزآباد فارس
رضائی

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان فارس

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره  - 94/68نوبت دوم
(یک مرحله ای)
براساس مجوز شماره 1394/3661

مناقصهگزار :شرکت گاز استان فارس(سهامی خاص)
موضوع مناقصه :نصب انشعاب-1شرح مختصر کار و محل اجرای پروژه :نصب  550فقره انشعاب پلی اتیلن به صورت مجتمع و پراکنده
در شهرستان قیر و کارزین ،مبارک آباد و امام شهر(به روش آحاد بهایی)
-2مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:
* مبلغ تضمین حداقل به مبلغ  15/500/000ریال میباشــد که باید توسط پیشنهاددهنده به یکی از
صورتهای ذیل اقدام گردد:
الف)ضمانتنامه بانکی صادر شده از بانکهای معتبر که تا سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر باشد.
ب)واریز وجه نقد به حساب شماره  7846330058بانک تجارت شعبه استقالل کد  7840به نام شرکت
گاز استان فارس
-3زمان فروش اســناد مناقصه :از تاریخ 94/7/18 :لغایت( 94/7/21 :از ساعت  8صبح لغایت 14
ایام اداری)
(توزیع اسناد ارزیابی از تاریخ 94/7/18 :لغایت )94/7/20
-4مهلت و محل تحویل پیشــنهادات :حداکثر تا ساعت  13:30روز دوشنبه مورخ  94/8/4دبیرخانه
واحد حراست شرکت گاز استان فارس
تذکر :مناقصه گران می توانند پیشــنهاد مالی اصالحی خود را فقط یک بار در پاکت الک و مهر شده
در جلسه بازگشایی پاکت های مالی و قبل از شروع گشــایش پاکت ها به صورت حضوری ودستی در
قبال دریافت رسید به کمیسیون معامالت تســلیم کنند و پاکت اولیه خود را به صورت الک و مهر شده
تحویل گیرند.
-5مدت اعتبار پیشــنهادها :سه ماه از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها و این مدت حداکثر برای یک بار
قابل تمدید می باشد.
-6تاریخ ،ساعت و محل گشایش پاکات :روز دوشــنبه مورخ  94/8/11ساعت  13ساختمان مرکزی
شرکت گاز استان فارس -بلوار استقالل -نبش خیابان باغ حوض -طبقه ششم -سالن کنفرانس
)7شرایط مناقصهگر
*داشتن شخصیت حقوقی
*دارا بودن رتبه تأسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
*داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل برآورد مناقصه(به مبلغ  2/892/149/246ریال)
*داشتن تجهیزات الزم ،تخصص و توانایی فنی و مالی انجام کار مطابق با استانداردهای شرکت ملی
گاز ایران
)8مدارک الزم جهت خرید اسناد مناقصه:
)1-8ارائه معرفی نامه کتبی با ذکر دقیق موضوع مناقصه ،کد اقتصادی ،کد شناســه ملی اشــخاص
حقوقی و مشخصات نماینده شرکت
)2-8اصل فیش واریزی به مبلغ  250/000ریال به حساب شماره  2174633009003بانک ملی شعبه
پاسداران شیراز ،شناسه پرداخت()900350171
تذکر :پروژه فاقد پیش پرداخت می باشد.
شرکتهای واجد شرایط در بند  7جهت خرید اسناد میتوانند به آدرس شرکت گاز استان فارس بلوار
استقالل نبش خیابان باغ حوض طبقه دوم دفتر امور قراردادها مراجعه و اسناد ارزیابی و همچنین اسناد
مناقصه را دریافت نمایند .پیشنهادات مناقصهگرانی که حداقل امتیاز قابل قبول را در ارزیابی کیفی کسب
نمودهاند در زمان ذکر شده مفتوح خواهد شد اطالعات درج آگهی در وب سایت شرکت گاز استان فارس به
آدرس  www.farsgas.irو پایگاه ملی اطالعرســانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir
قابل دسترسی میباشد .شماره فکس071-38304074-38209000 :

نوبت اول94/7/18 :

نوبت دوم94/7/19 :
روابط عمومی شرکت گاز استان فارس

شرکت ملی گاز ایران

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 94/105
(یک مرحله ای)
براساس مجوز شماره 1394/3662

شرکت گاز استان فارس -مناقصهگزار :شرکت گاز استان فارس
(سهامی خاص)
موضوع مناقصه :نصب انشعاب-1شرح مختصر کار و محل اجرای پروژه :نصب  1050فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن به صورت مجتمع
و پراکنده به روش تأمین کاال ،تجهیزات و نصب به صورت توام  PCدر شــهر دژکرد از توابع شهرستان
اقلید(به روش آحاد بهایی)
-2مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:
* مبلغ تضمین حداقل به مبلغ  23/000/000ریال میباشــد که باید توسط پیشنهاددهنده به یکی از
صورتهای ذیل اقدام گردد:
الف)ضمانتنامه بانکی صادر شده از بانکهای معتبر که تا سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر باشد.
ب)واریز وجه نقد به حساب شماره  7846330058بانک تجارت شعبه استقالل کد  7840به نام شرکت
گاز استان فارس
-3زمان فروش اســناد مناقصه :از تاریخ 94/7/18 :لغایت( 94/7/21 :از ساعت  8صبح لغایت 14
ایام اداری)
(توزیع اسناد ارزیابی از تاریخ 94/7/18 :لغایت )94/7/20
-4مهلت و محل تحویل پیشــنهادات :حداکثر تا ساعت  13:30روز دوشنبه مورخ  94/8/4دبیرخانه
واحد حراست شرکت گاز استان فارس
تذکر :مناقصه گران می توانند پیشــنهاد مالی اصالحی خود را فقط یک بار در پاکت الک و مهر شده
در جلسه بازگشایی پاکت های مالی و قبل از شروع گشــایش پاکت ها به صورت حضوری ودستی در
قبال دریافت رسید به کمیسیون معامالت تســلیم کنند و پاکت اولیه خود را به صورت الک و مهر شده
تحویل گیرند.
-5مدت اعتبار پیشــنهادها :سه ماه از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها و این مدت حداکثر برای یک بار
قابل تمدید می باشد.
-6تاریخ ،ساعت و محل گشایش پاکات :روز دوشنبه مورخ  94/8/11ساعت  13:15ساختمان مرکزی
شرکت گاز استان فارس -بلوار استقالل -نبش خیابان باغ حوض -طبقه ششم -سالن کنفرانس
)7شرایط مناقصهگر
*داشتن شخصیت حقوقی
*دارا بودن رتبه تأسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
*داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل برآورد مناقصه(به مبلغ  5/461/426/611ریال)
*داشتن تجهیزات الزم ،تخصص و توانایی فنی و مالی انجام کار مطابق با استانداردهای شرکت ملی
گاز ایران
)8مدارک الزم جهت خرید اسناد مناقصه:
)1-8ارائه معرفی نامه کتبی با ذکر دقیق موضوع مناقصه ،کد اقتصادی ،کد شناســه ملی اشــخاص
حقوقی و مشخصات نماینده شرکت
)2-8اصل فیش واریزی به مبلغ  250/000ریال به حساب شماره  2174633009003بانک ملی شعبه
پاسداران شیراز ،شناسه پرداخت()900350171
تذکر :پروژه فاقد پیش پرداخت می باشد.
شرکتهای واجد شرایط در بند  7جهت خرید اسناد میتوانند به آدرس شرکت گاز استان فارس بلوار
استقالل نبش خیابان باغ حوض طبقه دوم دفتر امور قراردادها مراجعه و اسناد ارزیابی و همچنین اسناد
مناقصه را دریافت نمایند .پیشنهادات مناقصهگرانی که حداقل امتیاز قابل قبول را در ارزیابی کیفی کسب
نمودهاند در زمان ذکر شده مفتوح خواهد شد اطالعات درج آگهی در وب سایت شرکت گاز استان فارس به
آدرس  www.farsgas.irو پایگاه ملی اطالعرســانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir
قابل دسترسی میباشد .شماره فکس071-38304074-38209000 :

نوبت اول94/7/18 :

نوبت دوم94/7/19 :
روابط عمومی شرکت گاز استان فارس

آگهی مناقصه (شماره )94-60

 - 1نام مناقصهگزار :شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن 32319374-80
تلفن امور تدارکات 32317869
 - 2موضوع مناقصه :انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات و ســرویس و بازدید و تعمیرات برق منطقه دهرم از توابع شهرستان فراشبند به صورت کلید در
دست
 - 3زمان دریافت اسناد مناقصه :در ساعت اداری (از ساعت  7/30الی  )14/30از تاریخ  94/7/15لغایت  94/7/20به مدت  5روز کاری
 - 4مدارک مورد نیاز جهت تحویل اســناد :فیش واریزی به مبلغ  200000ریال واریز به حساب جاری شماره  07860-74827بانک تجارت شعبه فلسطین
شیراز
 - 5آدرس محل دریافت اســناد :شــیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و مالصدرا شرکت توزیع نیروی برق اســتان فارس -امور تدارکات تلفن
32317869
 - 6آدرس محل دریافت اســناد :دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطالع رســانی معامالت توانیر به نشانی  www.tavanir.org.irو شرکت
توزیع نیروی برق استان فارس به آدرس  www.farsedc.irامکانپذیر میباشد.
 - 7زمان تحویل اسناد :ساعت  8صبح روز دوشنبه مورخ 94/8/4
 - 8محل برگزاری مناقصه :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس طبقه اول دفتر معاونت پشتیبانی
 - 9زمان بازگشــایی پاکات :پیشنهادهای واصله در ساعت  10/30روز دوشــنبه مورخ  94/8/4با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه باز و قرائت میگردد،
به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند  7آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - 10ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.
 - 11تضمین شــرکت در مناقصه :مبلغ  10000000ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ،چک بانکی یا چک تضمین شده در وجه مناقصهگزار یا مطالبات
بلوکه شده توسط امور مالی این شرکت میباشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصهگزار گردد ضمن ًا تضمین
کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی وجه نقد و )...قابل قبول نمیباشد.
 - 12شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار میباشد.
 - 13مناقصه در  2جلسه برگزار میگردد.
- 14پرداخت هزینه چاپ آگهی در روزنامه حمل و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.
 - 15سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
/17307م الف

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000 32341001
32309290
32303830-32300337
آگهی مزایده تجدیدی نوبت پنجم (با شرایط جدید)
اجاره سالن ورزشی

مرحله اول چاپ :عصرمردم 94/7/13
مرحله دوم چاپ :عصرمردم 94/7/18
شهرداری ارسنجان در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره
 362مورخ  93/8/17و شماره  182مورخ  94/4/13شورای
اسالمی شهر نســبت به اجاره مجموعه سالن ورزشی خود
واقع در انتهای خیابان طالقانی به مدت یک سال به صورت
ماهیانه به مبلغ  8/000/000ریال طبق شرایط مندرج در اسناد
مربوطه اقدام نماید .متقاضیان می بایســت حداکثر ظرف
مدت  10روز از تاریخ درج نوبت اول این آگهی جهت بازدید
از سالن ،دریافت اسناد و شرکت در مزایده به شهرداری
مراجعه نمایند .متقاضیان می بایست مبلغ  6/000/000ریال را
به صورت اســناد ،ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به
حســاب  0105928376009نزد بانک ملی شعبه ارسنجان به
عنوان سپرده به شــهرداری ارائه نمایند .تصمیم گیری به
عهده کمیسیون است و در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها
مختار اســت .در صورتی که نفرات اول ،دوم و سوم حاضر
به انعقاد قرارداد نگردند ســپرده آنان به ترتیب به نفع
شــهرداری ضبط خواهد شــد .ضمن ًا هزینه درج دو نوبت
آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.
تلفن های تماس)071(43522134-5 :
مجید ابراهیمی
شهردار شهر ایمن ارسنجان
آگهی اخطار اجرایی

کالسه پرونده940106 :
مشخصات محکوم له (شاکی) :جواد باقری با وکالت بهنام اسدی شغل
آزاد به نشانی خفر روبروی دادگستری
مشــخصات محکوم علیهم -1 :معصومعلی احســانی فرزند نمکی -2
باباخان هوشــمند فرزند عباس  -3صمد زارع فرزند عبدالحسین
 -4رحیم زارع فرزند عبدالحسین مجهولالمکان
محکوم به (محکومیت) :به موجب دادنامه شماره 940998866800071
مورخ  94/2/8صادره از شــورای حل اختالف مرکزی که به مرحله
قطعیت رســیده محکوم علیهم محکومند به پرداخت الزام به تنظیم
ســند رسمی پالک  76/208بخش  4شــیراز ششدانگ مشاع منزل
مسکونی میباشد.
محکوم علیهم به موجب مــاده  19آیین نامه اجرایی ماده  189قانون
برنامه سوم توســعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران مکلفاند:
ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اخطار اجرایی رأس ًا نسبت به اجرای مفاد
حکم اقدام نماید در غیر اینصورت حکــم جهت اجرا به اجرای احکام
دادگاه عمومی بخش خفر ارسال خواهد شد.
نشانی شورا :دادگاه عمومی خفر
/16933م الف
قاضی شورای حل اختالف مرکزی
ابوذر اسدی

کتابخانه شخصی شما را خریداریم
معاوضه کتاب کهنه با نو،
قدیمی  -جدید

پارامونت ،ابتدای قصردشت ،سمت چپ ،جنب دانشگستر

کتابفروشی دوستان

مرادی 32360669 - 09171236039

آگهی مناقصه عمومی

مرحله اول چاپ :عصرمردم 94/7/13
مرحله دوم چاپ :عصرمردم 94/7/18
شهرداری ارســنجان در نظر دارد به استناد مجوز شماره
 386مورخ  94/7/9شــورای اسالمی شــهر عملیات حفظ،
نگهداری و توســعه فضای ســبز ،اجرای جمــع آوری زباله
و تنظیف ســطح شــهر و تأمین نیروهای مــورد نیاز خود
را بــه صورت حجمی و به مدت یک ســال با کم ترین مبلغ
پیشــنهادی ،طبق شــرایط مندرج در اســناد مربوطه به
شرکت واجد شــرایط واگذار نماید .متقاضیان می بایست
حداکثر ظرف مــدت  10روز کاری از تاریخ درج نوبت اول
این آگهی جهت بازدید از شهر ،دریافت اسناد و شرکت در
مناقصه به شهرداری مراجعه نمایند .متقاضیان می بایست
مبلــغ  300/000/000ریال را به صــورت ضمانت نامه بانکی یا
واریز وجه نقد به حســاب  0105928376009نزد بانک ملی
شعبه ارسنجان به عنوان سپرده به شهرداری ارائه نمایند.
تصمیم گیری به عهده کمیســیون است و در رد یا قبول هر
یک از پیشنهادها مختار اســت .در صورتی که نفرات اول،
دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به
ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .ضمن ًا هزینه درج
دو نوبت آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.
تلفن های تماس)071(43522134-5 :
مجید ابراهیمی
شهردار شهر ایمن ارسنجان
آگهی احضار متهم
نظر بــه اینکه متهم کریم قمری فرزند صمد بــه اتهام فروش مال غیر
موضوع شکایت سردار رنجبر فرزند بهرام از طرف این بازپرسی تحت
تعقیب میباشــد و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت
ایشان میســور نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده  174قانون آیین
دادرســی کیفری جدید مراتب به نامبرده ابالغ تا پس از درج آگهی در
شعبه  5بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شیراز به منظور پاسخگویی
و دفاع از اتهام انتســابی در پرونده کالسه  940381در این شعبه حاضر
گردیــد در غیر این صورت پس از یک ماه از تاریخ ابالغ به موجب ماده
 174قانون مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
 /16937م الف
بازپرس شعبه  5دادسرای عمومی و انقالب شیراز
داریوش خشتی
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله به محمدرضا قنبری فرزند سیفاله که به موجب دادنامه
شماره  94099773102001876در پرونده کالسه  931912حکم به صدور
طالق صادر گردیده است ابالغ میشود حکم صادره بیست روز از تاریخ
انتشار قابل واخواهی و بیســت روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل
تجدیدنظرخواهی و بیســت روز پس از مهلت تجدیدنظرخواهی قابل
فرجامخواهی میباشد چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف
شصت روز از تاریخ انتشار این آگهی درخواست خود را به این مرجع واقع
در شعبه دوم حقوقی دادگستری فسا تســلیم نماید در غیر اینصورت
پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
/558م الف
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی دادگستری فسا
دهقانیان

