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سال بیستم

شماره 5612

تجدید آگهی فراخوان مشارکت در اجرای پروژه تجاری – فرهنگی و رفاهی خیابان آیتاله کاشانی
«ساختمان قدیم شهرداری»
شماره  94/2/1/4860مورخ 94/8/12

شهرداری جهرم در اجرای مصوبههای شماره  1092مورخ  93/7/23و شماره  573مورخ 94/5/3
شورای محترم اسالمی شهر جهرم و بر اساس آییننامه مالی شهرداری در جهت سرمایهگذاری
در سطح شهر جهرم در نظر دارد مجموعه تجاری – فرهنگی – رفاهی در قطعه زمین تحت پالک
ثبتی  3534/2و  3534/3به مساحت  3921/11مترمربع واقع در خیابان آیتاله کاشانی «ساختمان
قدیم شهرداری جهرم» با زیربنایی به شرح نقشه مندرج در اوراق فراخوان و در قالب مشارکت
مدنی اجرا نماید.
شرایط عمومی جهت شرکت کنندگان در فراخوان
 - 1به پیشــنهادهای ارائه شده در خارج از مهلت ذکر شــده در فراخوان ،مشروط و مخدوش
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - 2سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مشارکت سرمایهگذاری در اسناد فراخوان مندرج است.
 - 3شرکت کننده میبایســت مبلغ  29/300/000/000ریال معادل  5درصد ارزش ریالی کل پروژه
به عنوان ســپرده شرکت در فراخوان طی فیش نقدی به شماره  0106437212008نزد بانک ملی
شعبه جهرم واریز و یا به صورت ضمانت نامه بانکی تحویل نماید.
 - 4چنانچه برندگان اول تا سوم فراخوان حاضر به قبول فراخوان و انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده
آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 - 5هزینه آگهی به عهده برنده فراخوان میباشد.
 - 6شرکت در فراخوان و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری در آییننامه
مالی معامالت شهرداری میباشد.
 - 7پیشنهادهای ارائه شده میبایست از حیث سهام طرفین غیرمشروط ،مشخص ،معین و بدون
ابهام بوده و در پاکت الک و مهر شده تسلیم شود.
 - 8در صورت انعقاد و اجرای قرارداد طرفین معادل قدرالســهم خود در پروژه مشاع ًا سهیم و
شریک خواهند بود.
 - 9شــهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشــنهادات مختار میباشــد و صرف ارائه درخواست
مشارکت ،حقی را برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد.
 - 10شرکت کنندگان فرصت دارند تا پایان وقت اداری مورخه  94/9/2پاکت پیشنهادات مدارک
خود را به واحد حراست شهرداری تحویل دهند.
 - 11زمان بازگشایی پیشنهادات :مورخ  94/9/3در وقت اداری در محل ساختمان شهرداری جهرم
میباشد.
 - 12شرکت کنندگان میتوانند جهت تهیه مســتندات فراخوان و مشخصات فنی پروژه و سایر
شرایط به واحد سرمایهگذاری مستقر در شهرداری جهرم مراجعه نمایند.
شرایط اختصاصی جهت شرکت کنندگان در فراخوان
 - 1آورده شهرداری در اجرای پروژه شامل
الف -یک قطعه زمین ملکی به مساحت  3921/11مترمربع دارای سند رسمی و با کاربری تجاری
ب -ارزش هر مترمربع زمین  27/500/000ریال و ارزش کل زمین  107/827/500/000ریال میباشد.
ج -پروانه ســاختمانی با زیربنای  26771/22مترمربــع در  7طبقه به صورت دو طبقه زیرزمین

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

پارامونت ،ابتدای قصردشت ،سمت چپ ،جنب دانشگستر

کتابفروشی دوستان

مرادی 32360669 - 09171236039
تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای
به شماره ()816/2539

مناقصهگزار :شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه فارسشرکت ملی پاالیش و
نفتی -موضوع مناقصه :تهیه و اجرای تخریــب ،خاکبرداری ،پارکینگ
پخش فرآورده های
شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی ایران نفتکش در انبار نفت شهید تندگویان
منطقه فارس
برآورد اولیه :متعاقب ًا در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.نوع و مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه :ارائه رســید وجه مبنی بر واریز مبلغ 137/000/000ریال به عنوان سپرده نقدی به حساب  4120050100007سیبا بانک
ملی مرکزی یا ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی سه ماهه
اسناد در سایت های  http\\fars.niopdc.irو  http:\\iets.mporg.irنیز درجگردیده و تحویل آن به آدرس شــیراز خیابان حافظ کدپستی 7146674818
کمیسیون مناقصات -تلفن32289320 :
تاریخ ارائه فرم های ارزیابی و اسناد مناقصه به شرکتهای تأیید شده :تا ساعت 15روز چهارشنبه مورخ 94/8/27
تاریخ تحویل پاکات(الف ،ب و ج) به ترتیب تضمین ،مدارک مناقصه و پیشــنهادقیمت :تا ساعت  16روز یکشنبه مورخ 94/9/8
تاریخ جلسه گشــایش پاکات(الف و ب) :روز دوشنبه مورخ  94/9/9ساعت  14باحضور نماینده مناقصه گران
تاریخ گشایش پاکات ج :متعاقب ًا در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.شرایط متقاضی :شرکت های توانمند دارای تأییدیه از سازمان برنامه ریزی و مواردذکر شده در فرم استعالم ارزیابی
ضمن ًا متن آگهی عالوه بر ســایت های مذکور در سایت های  www.niopdc.irو www.shana.irنیز درج می گردد.

نوبت اول94/8/12 :

نوبت دوم94/8/14 :
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

آگهی مجمع عمومی سالیانه انجمن صنفی کارفرمایی
شبکه سازان توزیع و انتقال برق فارس
آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی
فوق العاده انجمن صنفی پیمانکاران برق فارس

بدینوسیله از اعضای محترم انجمن صنفی کارفرمایی شبکه سازان برق فارس
دعوت می نماید در جلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه و مجمع عمومی
فوق العاده انجمن که در تاریخ  94/9/3ساعت  5بعدازظهر در سالن باشگاه
فرهنگیان واقع در نزدیکی پل حر برگزار می گردد حضور برسانند.
دستور کار جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
-1گزارش عملکرد هیئت مدیره -2ارائــه بیالن مالی انجمن  -3گزارش
بازرسان
دستور کار جلسه مجمع عمومی فوق العاده (بالفاصله بعد از مجمع عمومی)
اصالح پاره ای از مواد اساســنامه به شرح مندرج در سایت انجمن و اطالعیه
شماره 97

دبیر انجمن و عضو هیئت مدیره -نوذر باستان

آگهی تبدیل وضعیت دفتر خدمات مسافرتی هوایی

نظر به اینکه فعالیت دفتر خدمات مسافرت هوائی آزادگان
با صاحب امتیازی کریم حمیدیان شــیرازی واقع در شــهر
شــیراز میدان دانشجو در شــرف تبدیل وضعیت دفتر از
حقیقی به حقوقی می باشد لذا کسانی که از دفتر مذکور ادعا
یا شکایتی دارند دعوت به عمل می آید که مراتب را حداکثر
دو ماه از تاریخ این آگهی به طور کتبی به سازمان هواپیمایی
کشوری دفتر نظارت بر شرکتهای حمل و نقل هوائی و امور
فرودگاهی اعالم نمایند.
برگ سبز خودرو سواری پراید هاچ بک مدل  1390به شماره
انتظامی 651ی 84ایران  63و شــماره موتــور  4033637و
شماره شاســی  S5430090051458به نام علی نادری مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی

نوع فراخوان :ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحلهای
شــرکت آبفا استان فارس در نظر دارد از طریق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحلهای نسبت به انتخاب پیمانکاران
واجد شــرایط حداقل با رتبه  5در رشته آب جهت عملیات خطوط فاضالبرو فرعی و پراکنده ناحیه فاضالبگیر  Aشهرستان
استهبان اقدام نماید.
-1محل پروژه :شهر استهبان
-2مدت اجراء پروژه 15 :ماه
-3محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات :خیابان قدوسی غربی نبش خیابان سبحان شرکت آبفا استان فارس طبقه  2امور قراردادها
-4برآورد اولیه 26181806166 :ریال
-5تاریخ نهایی اخذ اسناد94/8/24 :
-6تاریخ نهایی قبول پیشنهادات94/9/9 :
-7تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکات ارزیابی 94/9/10 :و تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج94/9/16 :
-8به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-9مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  86000000ریال
-10قیمت اسناد 1000000 :ریال به حساب  428265238بانک تجارت به نام شرکت مهندسین مشاور طوس آب
-11اعتبارات طرح از محل اعتبارات عمرانی طرح فاضالب استهبان میباشد.
-12نوع تضمین شرکت در مناقصه :ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت آبفا استان فارس (سه ماه اعتبار)
-13رعایت دستورالعمل اجرایی ایمنی در پروژههای آب و فاضالب شهری الزامی است.
-14سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
-15جهت دریافت اسناد داشتن معرفی نامه و کارت ملی معتبر الزامی میباشد.
وب سایت جهت بازبینی آگهی مناقصه  www.abfa-fars.irمیباشد.
پیمانکاران واجد شرایطی که مایل به شرکت در مناقصه میباشند میتوانند با اعالم آمادگی کتبی نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند با
توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات کلیه شرکتکنندگان در مناقصه میبایست در پایگاه ملی مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.irثبت
نام و کد کاربری دریافت نمایند و همراه با پاکات پیشنهاد خود کد کاربری را تحویل نمایند.
نوبت اول94/8/14 :
نوبت دوم94/8/19 :
 /19685م الف

شرکت آبفا استان فارس

پارکینگ  /یک طبقه زیرزمین به صورت تجاری /همکف یک طبقه تجاری /طبقه اول تجاری /طبقه
دوم تجاری /طبقه ســوم با کاربری رستوران و خدماتی /بالکنهای تجاری در نیم طبق و همکف و
اول و دوم به صورت انباری تجاری
د -ارزش پروانه ساختمانی در  26771/22مترمربع زیربنا برابر تعرفه عوارضی سال  94شهرداری
 58/221/727/582ریال میباشد.
ه -جمع آورده شهرداری مبلغ  166/049/227/582ریال میباشد.
و -پیشبینی هزینه ساخت که به عهده شریک سرمایهگذار میباشد جهت اتمام کل پروژه مبلغ
 417/973/000/000ریال میباشد.
 - 2سهمالشرکه پایه شهرداری در پروژه  29درصد میباشد.
 - 3زمان اجرای پروژه  40ماه میباشد بعد از زمان خاکبرداری و تجهیز کارگاه محاسبه میگردد.
 - 4متراژ زیربنا حداکثر تا سقف سطح اشغال و تراکم مجاز قابل افزایش و یا کاهش میباشد.
 - 5تأمین منابع مالی اجرای پروژه تا انتهای کار به عهده شــریک ســرمایهگذار میباشد ،لیکن
بعد از توافق و بعد از حداقل  25درصد پیشــرفت فیزیکی اجازه پیشفروش برابر جدول اسناد
فراخوان داده خواهد شد .الزم به ذکر است عرصه پروژه به صورت ملکی شهرداری و غیرقابل
ترهین میباشد.
 - 6ارائه مســتندات مربوط به توان و گردش مالی شرکت کننده حسب مورد از طریق گردش
مالی و تأییدیه از مراجع معتبر از جمله بانکها یا ســازمان بورس و اوراق بهادار و یا ســایر منابع
معتبر مالی و اعتباری.
 - 7ارائه صورتهای مالی تأیید شده توســط مجمع عمومی مربوط به آخرین سال مالی قبل از
شرکت در فراخوان برای اشخاص حقوقی
 - 8ارائه سابقه انجام کارها و سرمایهگذاریهای مشابه و ارائه میزان سرمایه
 - 9عدم وجود منع قانونی جهت شرکت در فراخوان و انعقاد قرارداد
 - 10قبل از انعقاد قرارداد معادل  10درصد کل برآورد پروژه به مبلغ  58/402/222/758ریال نقدا ً
و یا به صورت ضمانت نامه بانکی ،اسناد خزانه یا اوراق مشارکت بابت سپرده حسن انجام معامله
از شریک سرمایهگذار اخذ میگردد و استرداد آزادسازی آن پس از اتمام قرارداد خواهد بود.
 - 11پیشــنهاد سرمایهگذار در جهت تعیین سهم مشارکت با لحاظ بهترین و مرغوبترین مصالح
مورد تأیید طرفین «مصالح درجه یک موجود در بازار و بر اســاس جدول نوع مصالح فاز  2مورد
تأیید است».
 - 12تهیه نقشــه فاز دو معماری به عهده و هزینه شریک سرمایهگذار میباشد که نقشه مزبور
میبایست به تأیید کمیته فنی مهندسی و معماری شهرداری جهرم برسد.
نوبت چاپ دوم94/8/21 :
نوبت چاپ اول94/8/14 :

قزلی
شهردار جهرم

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه عبدالرســول باقری به اتهام عدم رعایت ایمنی در کار از طرف این دادسرا تحت تعقیب است و ابالغ اوراق احضاریه به واسطه نامعلوم
بودن محل اقامت او میســور نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده  115قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به
نامبرده ابالغ تا در تاریخ  94/9/25ســاعت  9در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان داراب به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام
انتسابی حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی به موجب مواد  217و  218قانون یاد شده تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/453م الف
دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب داراب
امین حشمتی
آگهی احضار متهم
نظر بــه اینکه هومن مهرگان فرزند هرمز بــه اتهام کالهبرداری و
تحصیل مال از طریق نامشــروع از طرف این دادسرا تحت تعقیب
میباشد و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان
میسور نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده  115قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ
تا پس از درج آگهی در شعبه  6دادیاری دادسرای عمومی و انقالب
شیراز به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد پس
از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی به موجب مواد  217و 218
قانون مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/19207م الف
دادیار شعبه  6دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
صلح جویان
آگهی اخطاریه دفترخانه رسمی ثبت ازدواج و طالق جهت اجرای حکم
دادگاه
در اجرای دادنامه  3901964کالســه  3900682صادره از شــعبه 7
دادگاه خانواده شیراز به پری اسرار فرزند سلیمان ابالغ میشود که
ظرف مدت  10روز از انتشار این آگهی جهت ثبت و اجرای صیغه طالق
و مطلقه شدن به طالق رجعی نوبت اول توسط حمید اسماعیلزاده
جهرمی فرزند اســداله با وکالت امیررضا رهایی فرزند همایون به
نشانی شــیراز خیابان مالصدرا خیابان شهید جمالی ساختمان پارس
طبقه دوم واحد  15دفتر طالق  47شیراز مراجعه فرمایید .در صورت
عدم مراجعه نسبت به ثبت طالق غیابی اقدام خواهد شد.
/19208م الف
سردفتر طالق  47شیراز
دکتر حمزه اسفندیاری بیات
آگهی
در پرونده کالســه  9409987526300927این شعبه محمد فرهادی
فرزند شــهریار دادخواســتی به طرفیت خوانده محمد فالمرزی
فرزند یداله به خواسته مطالبه مبلغ بیست و هشت میلیون و پانصد
هزار ریال تقدیم دادگاه عمومی بخش جره و باالده نموده که وقت
رســیدگی آن مورخ  94/9/22ساعت  9تعیین شده است و به علت
مجهولالمکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده
 73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در آن جریده آگهی میشود تا
خوانده ظرف یک ماه پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه ثانی دادخواست و
ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 /19743م الف
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش جره و باالده
قاسم عسکریفر

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده
در پرونده کالســه  94/85خواهــان علی مؤمن رضایی دادخواســتی
به خواســته تأیید فســخ معامله به لحاظ انجام ندادن تعهد به طرفیت
اسما سادات فرجی که مجهول المکان میباشد تسلیم شورای حل اختالف
روســتای مورکی ممســنی نموده که وقت رســیدگی مورخ 94/9/17
ساعت  16عصر تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده
به درخواســت خواهان و دستور شــورا و تجویز ماده  73قانون آیین
دادرســی مدنی یک نوبت آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی
ظرف یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود
نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال
جهت رسیدگی حضور به هم رســاند .در غیر این صورت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/19760م الف
رئیس شورای حل اختالف مورکی حوزه قضایی ممسنی
آگهی ابالغ وقت حضور در دفترخانه اسناد رسمی شماره  73شیراز
به موجب پرونده اجرائی کالســه شــماره  94/1201/1مورخ  94/7/21و
دادنامه شماره  39شــورای حل اختالف رکنآباد به محکوم علیه به نام
محمدصادق محمدی فرزند جواد ابالغ میشود که ظرف مدت ده روز
جهت امضای سند ســواری پژو  206مدل  1381به شماره شهربانی 384
ط  73ایران  63در دفترخانه اسناد رســمی شماره  73شیراز واقع در
شیراز بلوار سیبویه ابتدای خیابان حسینی حاضر و نسبت به امضاء سند
اقدام نماید در غیر این صورت برابر مقــررات از طریق دادگاه اقدام
خواهد شد.
 /19204م الف
سردفتر دفترخانه  73شیراز
لطفعلی جویبار
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله به مرتضی کریمیان علیآبادی فرزند خلیل که به موجب
دادنامه شماره  9409977310300069در پرونده کالسه  930925محکوم
به پرداخت مبلغ  250000000ریال به انضمام  760000تومان هزینه دادرسی
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک و حقالوکاله وکیل بر اساس
تعرفه در حق خواهان محکوم گردیده است ابالغ میشود چنانچه نسبت
به حکم صادره اعتراض دارد ظرف بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی
درخواســت خود را به این مرجع واقع در شعبه سوم حقوقی دادگستری
فســا تســلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق
مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
/19212م الف
مدیر دفتر شعبه سوم حقوقی دادگستری فسا
هادی روشندل
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