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آگهی
چهارشنبه  1اسفند  14 1397جمادیالثانی 1440
کتابخانه شخصی شما را خریداریم
معاوضه کتاب کهنه با نو،
قدیمی   -جدید

پارامونت ،ابتدای قصردشت ،سمت چپ ،جنب دانشگستر

کتابفروشی دوستان

مرادی 32360669 - 09171236039

سند کمپانی سمند سواری مدل  95به رنگ سفید روغنی به شماره
موتور  124K0979723و شماره شاسی  NAAC91CE7GF118076و
شــماره انتظامی 669و 99ایران  63به نام ابراهیم کشاورز شیرازی
مسلمان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی

سند مالکیت خودرو سواری سایپا  131SEمدل  94به شماره موتور
 5462409و شماره شاســی  NAS411100F1158692به نام طاهره
میرزاوندی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000 32341001
32309290
32300337-32303830

برگ ســبز خودرو وانــت پراید  151به رنگ ســفید روغنی مدل
 1396به شــماره پــاک 968ق 88ایران  93و شــماره شاســی
 NAS451100H4972744و شــماره موتور  M13/5991799متعلق به
حبیب برنوش فرزند حسین به شــماره ملی  2296580181مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند و کارت موتورسیکلت مدل  1392به شماره پالک 49116
ایران  694به شماره موتور  0124N2Z201523و شماره شاسی
 N2Z***125Z9231242متعلق به شــایان ولیشاهی فرزند
محمد به شــماره ملی  2282993950مفقــود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی تغییرات موسسه خیریه هیات امام حسن مجتبی ع
شیراز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت  520و شناسه ملی
10861896636
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1397/09/07که بموجب نامه شماره 2514/1/516/1/101
مورخه  1397/11/04مورد تایید پلیس اطالعات و امنیت عمومی
ف ا ا فارس قرار گرفته اســت تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:
آقای محمد صفاری کدملی  2295053625آقای محمدکریم
الوانچی کدملی  2295817927آقای علی اکبر غفاری شیرازی
کدملی  2296524885آقای غالمرضا برهانی حقیقی کدملی
 2291516922آقای خلیــل جوانمردی کدملی 2296470955
آقای حامــد برهانی کدملــی  2299095462آقای علی رضا
کریمــی فرد کدملی  2296606482بــه عنوان اعضای اصلی
هیئت مدیره و آقای عزیــز باقرنژاد کدملی 2298826056
به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت  2ســال
انتخاب شــدند آقای هادی رجبی کدملــی  2297147104به
عنوان بازرس اصلی و آقای حســن محمدزاده شــیرازی به
عنوان بــازرس علی البدل برای مدت  2ســال مالی انتخاب
شدند.
شناسه آگهی 385243
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی تغییرات موسسه خیریه و فرهنگی فاطمیه شهرستان
فسا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت  12و شناسه ملی
10530005063
به اســتناد صورتجلســه هیئت امنا مورخ  1397/06/05که
بموجب نامه شــماره  8/78/830مورخه  1397/11/18مورد
تایید اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان فسا قرار گرفته است
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
-1آقای مجید خادمی به کد ملی 2571042165
-2آقای محمد حســن مهرابی شــریف آباد بــه کد ملی
0050050842
-3آقای فتح اله خادمی به کد ملی 2571053396
-4آقای ایوب هادی پور امیرحاجلو به کد ملی 2571041002
-5آقای امــان اله حیاتی بــه کد ملــی  3539479309به
ســمت اعضای اصلی و آقای مجتبی خادمی به شــماره ملی
 2297015216به عنــوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای
مدت دو سال انتخاب گردیدند آقایان سعید خادمی به کد
ملی  2571823221به عنوان بارس اصلی و حسین فداکار به
کد ملی  2571043821به سمت بازرس اصلی موسسه برای
مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شناسه آگهی 385239
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فسا

آگهی تغییرات شرکت مطالعاتی و تحقیقاتی ساختار پژوهش
امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  30663و شناسه ملی
10530428037
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/10/13
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 روزنامه کثیراالنتشــارعصر مردم جهــت درج آگهی هایشرکت تعیین شد.
 اعضــاء هیئت مدیره به قــرار ذیل انتخــاب گردیدند:عبدالمجید کاظم پور فــرد  ،محمدرضا محمدجانی  ،فاطمه
کرمی برای مدت دو سال انتخاب شدند
 مختار مرادپور به ســمت بازرس اصلی مهدی مسعودیانبه ســمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب
شدند.
شناسه آگهی 385170
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات موسسه ناظران بیدار الرستان موسسه غیر تجاری به شماره
ثبت  182و شناسه ملی 14004308210
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ  1397/10/23که
بموجب نامه شــماره  2545/5/1/15/12مورخه  1397/10/24مورد
تایید پلیس پیشــگیری ف ا ا فارس قرار گرفته است تصمیمات ذیل
اتخاذ شد:
-1آقای یوســف آذررنگ فرزند ماشــاهلل با کدملی 2511162865
بعنوان رئیس هیات مدیره
-2آقــای عبداله مکرمی فرزند قدرت بــا کدملی  2511299038به
عنوان نایب رئیس موسسه
-3خانم فرزانه بیگلری فرزند عبدالحمید با کدملی  2500051110عضو
اصلی هیات مدیره
-4فاطمه ظریف پــور فرزند نظر با کدملــی  2500159841خارج از
شرکاء
 -5عبدالحمیــد بیگلری فرزند هیبت اله با کدملی  2510356798به
عنــوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت  2ســال انتخاب
شدند.
حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک،
ســفته ،بروات  ،قراردادها و عقود اسالمی با امضای ثابت مدیرعامل
به اتفاق رئیس هیات مدیره یا نایــب رئیس هیات مدیره همراه با
مهر موسسه معتبر است.
اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است.
شناسه آگهی 385247
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الرستان
آگهی تغییرات موسسه خیریه و فرهنگی فاطمیه شهرستان فسا موسسه غیر
تجاری به شماره ثبت  12و شناسه ملی 10530005063
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1397/06/05تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:
-1آقای مجید خادمی به کد ملی  2571042165به سمت رئیس هیئت
مدیره
-2آقای محمد حســن مهرابی شریف آباد به کد ملی  0050050842به
سمت خزانه دار
-3آقــای فتح اله خادمی به کد ملی  2571053396به ســمت نائب
رئیس هیئت مدیره
-4آقای ایوب هادی پور امیر حاجلو به کد ملی  5271041002به سمت
عضو هیئت مدیره
-5آقای امــان اله حیاتی به کد ملی  3539479309به ســمت عضو
هیئت مدیره
 -6آقای حسین فداکار به کد ملی  2071043821به سمت عضو هیئت
مدیره
-7ســعید خادمی به کد ملی  2071823221به ســمت عضو هیئت
مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدنــد و آقای ایوب هادی
پور امیر حاجلو به کد ملی  2571041002به سمت مدیرعامل موسسه
برای مدت دوسال انتخاب گردید ج) کلیه چکها و قراردادها و اوراق
و اسناد بهادار و تعهداور با امضا مجید خادمی (رئیس هیئت مدیره)
به اتفاق محمدحسن مهرابی شــریف آباد (خزانه دار) همراه با مهر
موسسه دارای اعتبار است و اوراق عای و نامه های اداری با امضا ایوب
هادی پور امیرحاجلو(مدیرعامل) همراه با مهرموسسه معتبر خواهد
بود.
شناسه آگهی 385242
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فسا
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آگهی تغییرات شرکت مطالعاتی و تحقیقاتی ساختار پژوهش
امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  30663و شناسه ملی
10530428037
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/10/13
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عبدالمجید کاظم پور فرد به شماره ملی2297264089به سمت مدیرعامل و رییس هیات مدیره وآقای محمدرضا
محمدجانی به شــماره ملی 5139629399به سمت نائب
رئیــس هیــات مدیرهو خانــم فاطمه کرمی به شــماره
ملی 0058657088به ســمت عضو هیات همگی برای مدت
دو سال انتخاب شدند.
 دارندان حق امضا:کلیه اوراق واسناد رسمی و بهادار و تعهداور وبانکی از قبیل چک ســفته بروات و قرار دادها و ســایر
اوراق عادی و نامه های اداری بــا امضا مدیرعامل همراه با
مهر شرکت معتبر است.
شناسه آگهی 385171
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات موسسه ناظران بیدار الرستان موسسه غیر تجاری
به شماره ثبت  182و شناسه ملی 14004308210
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی مورخ
 1397/10/23کــه بموجب نامه شــماره 2545/5/1/15/12
مورخه  1397/10/24مورد تایید پلیس پیشگیری ف ا ا فارس
قرار گرفته است تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای یوســف آذررنگ به سمت رئیس هیات مدیره ،آقای
عبداله مکرمی به ســمت نایب رئیس هیات مدیره ،آقای
عبدالحمیــد بیگلری به ســمت مدیرعامــل و عضو هیات
مدیره ،خانم فرزانه بیگلری به ســمت اعضای هیات مدیره
همگی برای مدت  2ســال انتخاب شدند و حق امضای کلیه
اســناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک ،سفته،
بروات با امضــای ثابت مدیرعامل به اتفــاق رئیس هیات
مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر موسســه
معتبر اســت .نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل
همراه با مهر موسسه معتبر است.
شناسه آگهی 385246
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الرستان
آگهی تغییرات موسسه خیریه هیات امام حسن مجتبی ع شیراز موسسه غیر
تجاری به شماره ثبت  520و شناسه ملی 10861896636
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/09/07که بموجب
نامه شماره  2514/1/516/1/101مورخه  1397/11/04مورد تایید پلیس
اطالعات و امنیت عمومی ف ا ا فارس قرار گرفته اســت تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:
 -1آقای محمــد صفاری کدملی  2295053625به ســمت رئیس
هیئت مدیره
 -2آقای محمدکریم الوانچی کدملی  2295817927به سمت نائب
رئیس و مدیرعامل
 -3آقای علی اکبر غفاری شیرازی کدملی  2296524885به سمت
خزانه دار
 -4آقــای غالمرضا برهانی حقیقی کدملی  2291516922به ســمت
منشی هیئت مدیره
 -5آقای خلیــل جوانمردی کدملی  2296470955به ســمت عضو
اصلی هیئت مدیره
 -6آقای حامد برهانی کدملی  2299095462به ســمت عضو اصلی
هیئت مدیره
 -7آقای علی رضا کریمی فرد کدملی  2296606482به سمت عضو
اصلی هیئت مدیره
 -8آقای عزیز باقرنژاد کدملی  2298826056به ســمت عضو علی
البدل هیئت مدیره
حق امضاء :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور موسسه با امضای
رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار همراه
با مهر موسســه و جهت انجام امور جــاری خیریه و امضاء چک با دو
امضاء از سه امضا رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و
یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر موسسه معتبر می باشد.
شناسه آگهی 385240
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مرحله اول چاپ :عصرمردم 97/11/24

آگهی مزایده

مرحله دوم چاپ :عصرمردم 97/12/1

شهرداری ارسنجان در نظر دارد به اســتناد مجوز شماره  731مورخ  97/11/15شورای اسالمی شهر ،باغ انار خود به
مساحت حدود  8هکتار واقع در جنب پارک نگار را برای  3سال زراعی (مطابق با محصول انار) ،با مبلغ پایه 480/000/000
ریال در سال اول (زراعی  )1397-1398مبلغ پایه  640/000/000ریال در سال دوم (زراعی  )1398-1399و مبلغ 720/000/000
ریال در سال سوم (زراعی  )1399-1400و مجموع مبلغ پایه  1/840/000/000ریال از طریق مزایده به متقاضی واجد شرایط
اجاره دهد .لذا کلیه متقاضیان می بایســت از تاریخ درج نوبت اول این آگهی ظرف مدت ده روز کاری جهت کسب
اطالعات بیشتر ،دریافت اسناد مربوطه و شرکت در مزایده به واحد فضای سبز این شهرداری مراجعه نمایند.
متقاضیان می بایســت مبلغ  184/000/000ریال (هجده میلیون و چهارصد هزار تومان) را به صورت ضمانت نامه بانکی یا
واریز وجه نقد به حساب  0105928376009نزد بانک ملی شعبه ارسنجان به عنوان سپرده به شهرداری ارائه نمایند.
تصمیم گیری به عهده کمیسیون است و در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
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 ارسنجان

آگهی تغییرات شرکت عقاب سرزمین پارس شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  38284و شناسه ملی 10530507939
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1397/10/28تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 - 1شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و آقای
امین صدیق زاده به ســمت مدیرتصفیه انتخاب گردید و
آدرس مدیر تصفیه و محل تصفیه استان فارس  ،شهرستان
شیراز  ،بخش مرکزی  ،شهر شــیراز ،حوض قارچی  ،کوچه
(گلشــن)  ،کوچه 2پیروزی  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی
 7137675691می باشد.
شناسه آگهی 385241
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات موسسه خیریه هیات امام حسن مجتبی ع
شیراز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت  520و شناسه ملی
10861896636
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1397/09/06که بموجب نامه شــماره 2514/1/516/1/101
مورخه  1397/11/04مورد تاییــد پلیس اطالعات و امنیت
عمومی ف ا ا فارس قرار گرفته است تصمیمات ذیل اتخاذ
شــد  :تعداد اعضاء هیئت امنا و تعیین جانشین یک نفر از
اعضا و افزایش اعضاء هیئــت مدیره تعداد اعضای هیئت
امنا از  11نفر به  55نفر افزایش یافت و ماده  11اساســنامه
به شــرح مذکور اصالح گردید و درنهایت با اضافه شدن
اعضاء جدید به هیئت امناء موسســه مورد موافقت قرار
گرفت و لیســت اعضاء هیئت امناء جدید به شــرح ذیل
اعالم می گردد و ضمنا با خروج آقای ســیدعبدالرضا آیت
الهی ،جانشــینی آقای رحیم اکتفائی فرزند علی محمد به
شماره ملی  2295660157به جای ایشان مورد تائید هیئت
امنــا قرار گرفت اعضای هیئت مدیــره از  5نفر به  7نفر
افزایش یافت و ماده مربوطه اساســنامه به شرح مذکور
اصالح گردید.
شناسه آگهی 385244
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت طاهر تاج پارس شرکت با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  928و شناسه ملی 10320499746
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/26
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اقای رضــا طاهری با کدملــی  0066426881بــا پرداخت مبلغ4750000000ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا از 25000000
ریال به میزان  4775000000ریال افزایش داد
 اقــای اکبرطاهری با کدملــی  0081272995بــا پرداخت مبلغ4750000000ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا از 25000000
ریال به میزان  4775000000ریال افزایش داد
 اقــای امیر ادیالچی بــا کدملی 0049861883بــا پرداخت مبلغ 2375000000ریال به صندوق شــرکت ســهم الشــرکه خودرا از
 12500000ریال به میزان  2387500000ریال افزایش داد.
اقای علیرضا حســن پری باکدملی  0036601462با پرداخت مبلغ 2375000000ریال به صندوق شــرکت ســهم الشــرکه خودرا از
 12500000ریال به میزان  2387500000ریال افزایش داد
اقای مرتضی وطنی بــا کدملی  0060815817بــا پرداخت مبلغ 2375000000ریال به صندوق شــرکت ســهم الشــرکه خودرا از
 12500000ریال به میزان  2387500000ریال افزایش داد
اقای داود حســن پری باکدملی  0050971026بــا پرداخت مبلغ 2375000000ریال به صندوق شــرکت ســهم الشــرکه خودرا از
 12500000ریال به میزان  2387500000ریال افزایش داد.
درنتیجــه ســرمایه شــرکت ازمبلــغ  100000000ریال بــه مبلغ19100000000ریــال افزایــش ومــاده مربوطه اساســنامه به نحو
مذکوراصالح گردید .
 اسامی شــرکا و میزان سهم الشــرکه هرکدام بعد از افزایشسرمایه:
اقای رضا طاهری با کدملــی  0066426881دارنده 4775000000ریال ســهم الشــرکه  -اقای اکبرطاهری با کدملی 0081272995
دارنده  4775000000ریال سهم الشرکه
 اقای امیر ادیالچی بــا کدملی 0049861883دارنده 2387500000ریال سهم الشرکه -اقای علیرضا حسن پری باکدملی 0036601462
دارنده  2387500000ریال سهم الشرکه
اقای مرتضی وطنی با کدملــی 0060815817دارنده 2387500000ریال سهم الشرکه
اقای داود حسن پری باکدملی  0050971026دارنده 2387500000ریال سهم الشرکه
شناسه آگهی 385245
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری المرد

آگهی تغییرات شرکت احرار صنعت ارم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 26251و شناسه ملی 10530383257
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1397/10/30تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد :خانم آزیتا ژیانی عالم بــه کد ملی 2296752756
به ســمت رئیس هیئت مدیره آقای اکبر پیــر احمدیان به کد ملی
 2297459785به ســمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت
خانم مریم پر خواه به کد ملی  2297561067به ســمت نایب رئیس
هیات مدیره همگی برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند و مقرر
گردید حق امضای کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از
قبیل چک ،ســفته ،بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیر
عامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شــرکت معتبر می
باشــد .و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با
مهر شرکت معتبر می باشد.
شناسه آگهی 385169
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحلهای
اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای اســتان فارس در
نظر دارد مناقصه عمومی زیر را از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت برگــزار نماید کلیــه مراحل برگزاری
مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شــد و الزم
اســت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت
مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق
سازند.
ردﻳﻒ

ﺷﺮح ﭘﺮوژه

1

ﺗﻬﻴﻪ و ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﻘﺎط ﭘﺮﺗﺼﺎدف اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس
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3
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5

ﺑﻬﺴﺎزي و روﻛﺶ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺤﻮر دﻫﻨﻮ
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300/000/000

راه و ﺗﺮاﺑﺮي

9

اﺣﺪاث وارﻳﺎﻧﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﻨﮓﺷﻜﻦ ﻣﺤﻮر ﻧﻮرآﺑﺎد -ﺑﺮدﻧﮕﺎن

7/784/624/169

390/000/000

رﺗﺒﻪ )(5

10

رﻓﻊ ﻧﻘﺎط ﺣﺎدﺛﻪﺧﻴﺰ ﻣﺤﻮر ﻧﻮرآﺑﺎد -ﻋﺎﻟﻴﻮﻧﺪ

4/300/628/065

216/000/000

رﺗﺒﻪ )(5

6

ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﺪه

ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﺪه

ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﺪه

ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﺪه

ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﺪه

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ

3/264/231/103

163/211/555

راه و ﺗﺮاﺑﺮي و ﻳﺎ ﻣﺠﻮز از

546/000/000

رﺗﺒﻪ )(5

راه و ﺗﺮاﺑﺮي

)رﻳﺎل(

ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻮر ﻧﻲرﻳﺰ -ﺧﻴﺮ از ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  0 +000اﻟﻲ 31/381/272/851 11 +000
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﺪه

7

ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻮر ﻣﺒﺎركآﺑﺎد -ﺑﻠﻮردي -دﻫﻨﻮ

8

ﻟﻜﻪﮔﻴﺮي و روﻛﺶ ﻣﺤﻮر ﻛﻮار -اﻛﺒﺮآﺑﺎد

ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﺪه

ﺑﻪ ﻃﻮل  8+700ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﺪه

ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﺪه

ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﺪه

)رﻳﺎل(

ﮔﻮاﻫﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻣﻮردﻧﻴﺎز
رﺗﺒﻪ )(5

ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاري ﻛﻞ ﻛﺸﻮر
راه و ﺗﺮاﺑﺮي
رﺗﺒﻪ )(5
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راه و ﺗﺮاﺑﺮي

 )1داشتن گواهی صالحیت معتبر مطابق با اسناد مناقصه الزامی میباشد.
 )2مهلت دریافت اسناد مناقصه از ســاعت  8صبح مورخ  97/12/1به مدت
( )5روز از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.
 setadiran.irامکانپذیر میباشد.
 )3آخرین مهلت بارگذاری مدارک و پیشنهاد قیمت :آخرین مهلت بارگذاری
مدارک به صورت الکترونیکی در ســامانه ســتاد تا پایان وقت اداری مورخ
 97/12/16و تحویل نسخه فیزیکی آن به مناقصه گزار با رعایت موارد مندرج
در اســناد مناقصه تا پایان وقت اداری مــورخ  97/12/16و محل آن دبیرخانه
اداره کل میباشد.
 )4زمان گشــایش پیشنهاد :پیشــنهادها را در حضور نمایندگان مناقصهگران
حاضر در جلسه در ساعت  10صبح مورخ  97/12/18در این اداره کل بازگشایی
خواهد شد.
 )5اطالعات تماس دســتگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در
خصوص اسناد مناقصه :شــیراز بلوار مدرس اداره کل راهداری و حمل و نقل
جادهای استان فارس -اداره پیمان و رسیدگی
 )6هزینه کارمزد ستاد به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 )7اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس ،27313131 :دفتر ثبتنام 85193768 :و 88969737
اطالعات تماس دفاتر ثبتنام ســایر اســتانها ،در ســایت سامانه (www.
 )setadiran.irبخش "ثبتنام /پروفایــل تأمین کننده /مناقصهگر ":موجود
است.
 )8وب سایتها جهت بازبینی آگهی  www.setadiran.irو iets.mporg.ir
تاریخ انتشار نوبت اول97/11/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/12/1 :
شناسه آگهی382309 :
 /21741م الف
اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان فارس

