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افزایش طول عمر را با سیر تجربه کنید

باشــگاه خبرنــگاران :حســن اکبــری
متخصص طب ســنتی درباره فواید ســیر
اظهار کرد :در کتب طب ســنتی ســیر را به
دو نوع بری و بستانی تقسیم بندی میکنند،
سیر بری یا همان نوع جبلی ،امروزه اغلب با
نام موسیر شناخته میشود و خواص بسیاری
دارد؛ کسانی که کمی با گیاهان آشنا باشند
میتوانند آن را در زمین شناسایی کنند؛ این
گیاه بیشتر در مناطق کوهی رشد میکند.
وی ادامه داد :به طور کلی مصرف ســیر تازه نسبت به ســیر کهنه فواید بیشتری دارد ،این
ماده مفید مطابق کتب ســنتی در درجه سوم گرمی و خشــکی قرار میگیرد ،بنابراین میتواند
رطوبــت و حــرارت غریزی انســان را افزایش دهد ،ایــن تغییرات در بدن جوانــی و افزایش
طول عمر را به دنبال دارد.
اکبری درباره خواص ســیر گفت :یکی از خواص سیر از بین بردن رطوبت است ،همچنین
این گیاه را مادهای جالی میدانند که به معنای جال دهندگی و شفاف کنندگی اعضای بدن مثل
سیســتم گوارشی اســت؛ همچنین مصرف این ماده مجاری ریز بسته شده بدن را باز میکند و
حتی میتواند با باز کردن عروق کرونری در قلب از بروز اختالالت قلبی جلوگیری کند.
این متخصص طب ســنتی با تاکید بر اینکه ســیر باعث تحلیل رفتن رسوبات بدن میشود،
ادامه داد :ســیر در اصطالح طب سنتی خشک کننده است و میتواند دردهای معده و ورمهای
مفصلی را درمان کند؛ ســیر خاصیت رقیقکنندگی خون دارد و از این گیاه به عنوان ضد عفونی
کننده و آنتی بیوتیک به صورت خوراکی و موضعی اســتفاده میکنند؛ در برخی کتب اشاره شده
اســت که بلعیدن یک یا دو حبه سیر قطعه قطعه شــده به همراه آب می تواند از ناراحتی های
قلبــی جلوگیری کند زیرا کلســترول خون را کاهش میدهد و سیســتم ایمنی بدن را به طور
شــگفت انگیزی تقویت میکند .وی با تاکید بر اهمیت مصرف صحیح ســیر گفت :توجه داشته
باشــید که خوردن سیر باید با رعایت مزاج فرد و زمانبندی درست انجام شود تا حفظ تندرستی
و ارتقای ســامت را به همراه داشته باشد اما مصرف ســیر با بیتوجهی به مزاج ،سن و فصل
میتواند منجر به ایجاد اختالالتی مثل سر درد ،آسیب به سیستم بینایی و آسیبهای ریوی شود.
اکبری بیان کرد :اگر فردی بر اثر مصرف بیش از حد سیر یا رعایت نکردن نکات ذکر شده با
اختالالتی مواجه شد میتواند با استفاده از مسهل این ماده که آب انار ترش و شیرین و شربت
سکنجبین است به حالت عادی بازگردد.

پیشگیری از پرخوری عصبی با شکالت

باشــگاه خبرنگاران :استرس ،خستگی و هیجانات روحی شرایطی هستند که غالبا افراد را به
غذا خوردن وادار میکنند؛ در حالی که بدن نیازی به مواد غذایی ندارد .گرچه این رویه به ظاهر
میتوانــد به آرامش فرد کمک کند اما یکی از مهمترین علل زمینه ســاز چاقی و بیماریهای
مرتبط با آن اســت؛ بهترین روش برای تشخیص گرســنگی واقعی و هیجانی ،پرسیدن از خود
دربــاره تمایل به غذا خوردن اســت .هر فردی به خوبی متوجه میشــود که آیا برای رهایی از
فشــارهای روحی به ســراغ خوراکیها میرود یا نه؟ البته اگر این شرایط گاهی ایجاد میشود،
خوردن تکهای شــکالت به ایجاد آرامش کمک میکند و میتوان مطمئن بود که بدن شرایط
دریافت کالری را تنظیم میکند.

با خوردن روزانه پیاز جوان بمانید

باشــگاه خبرنگاران :پیاز خواص شــگفت انگیزی دارد اما زمانی که موضوع عملکرد سیستم
ایمنی مطرح میشــود ،کوئرســتین موجود در پیاز به واسطه محتوای ســلنیم این ماده غذایی
قدرت بیشــتری پیدا میکند؛ سلنیم یک ماده معدنی است که تراکم باالیی در پیاز دارد .سلنیم
به کاهش التهاب و تحریک عملکرد سیســتم ایمنی کمک و در شرایطی از واکنش ایمنی بیش
از حد نیز پیشــگیری میکند .سلولهای که در بدن با کمبود سلنیم مواجه هستند ،سریعتر پیر
میشــوند و تکثیر آنها ناکارآمد صورت میگیرد .التهاب یک واکنش ایمنی است که به منظور
جداسازی منطقه صدمه دیده یا مریض از بافت سالم بدن شکل میگیرد ،اما التهاب بیش از حد
موجب شرایطی دردناک و خطرناک میشود؛ به نظر میرسد مصرف پیاز میتواند به حفظ تعادل
عملکرد سیستم ایمنی کمک کند.

تبیان :مطالعات زیادی نشــان دادهاند رژیمهای
غذایــی ُپرپروتئیــن ،برای کاهش وزن و ســامت
متابولیســم اهمیــت دارند .در این مطلــب به فواید
پروتئین و نشانههای کمبود آن میپردازیم.
کاهش اشتها و میزان گرسنگی
سه درشــت مغذی یعنی چربیها ،کربوهیدراتها
و پروتئینهــا به شــیوههای گوناگونــی روی بدن
اثــر میگذارند .مطالعات نشــان دادهانــد پروتئین،
ســیرکننده ترین مادهی مغذی است ،یعنی کمکتان
میکند با غذای کمتری بیشــتر احســاس ســیری
کنید .زیرا پروتئین از میزان هورمون گرلین میکاهد
و میــزان پپتید  YYرا که هورمون ایجاد احســاس
سیری است افزایش میدهد.
این تأثیرات بر اشتها میتوانند بسیار قوی باشند.
در مطالعــهای ،افزایش میزان دریافت پروتئین از 15
درصــد به  30درصد از کل کالری ،باعث شــده بود
زنــان چاق هر روز بدون اینکه محدودیت خاصی در
تغذیهی خود ایجاد کنند 441 ،کالری کمتر بخورند.
اگر الزم است وزن کم کنید یا چربیهای شکمتان
را آب کنید ،بهتر اســت برخــی از کربوهیدراتها و
چربیهای رژیم غذاییتان را بــا پروتئین جایگزین
کنید .این کار میتواند به سادگی کمتر سیب زمینی
یا برنج خوردن و در عوض افزودن مقدار بیشــتری
گوشت یا ماهی به وعدهی غذاییتان باشد.
افزایش قدرت و تودهی عضالنی
پروتئین واحد ســازندهی عضالت اســت .بنابراین
خوردن مقدار کافی پروتئین کمکتان میکند عضالتتان
را حفظ کرده و رشــد آنها را تقویــت کنید (البته در
کنار تمرینات قدرتی) .مطالعات گوناگونی نشان دادهاند
خــوردن مقدار کافی پروتئیــن میتواند قدرت و حجم
عضالت را افزایــش دهد .اگر از نظــر فیزیکی فعال
هستید ،وزنه میزنید و یا سعی دارید عضله بسازید پس
بایــد پروتئین کافی دریافت کنیــد .ضمن ًا مصرف زیاد
پروتئین کمــک میکند از تحلیل رفتن بافت عضالنی
در اثر کاهش وزن جلوگیری کنید.
تقویت سالمت استخوانها
قب ً
ال این باور اشــتباه وجود داشــته که پروتئین،
ً
مخصوصا پروتئین حیوانی ،برای سالمت استخوانها
مضر اســت .این ایده بر این اساس به وجود آمد که
پروتئیــن ،بدن را اســیدی میکنــد و منجر به دفع
کلسیم از استخوانها میشود تا اسید موجود در بدن
خنثی شود .اما بیشتر مطالعات بلندمدت نشان دادهاند
پروتئین ،شــامل پروتئین حیوانی ،فواید زیادی برای
سالمت استخوانها دارند .افرادی که بیشتر پروتئین
میخورند معمو ًال تودهی استخوانی خود را بهتر حفظ
میکنند و با افزایش ســن ،کمتر ممکن است دچار
پوکی استخوان شــوند .این موضوع مهمی به ویژه
برای خانمهاست که بعد از یائسگی در معرض پوکی
استخوان قرار میگیرند .خوردن پروتئین زیاد و حفظ
فعالیت بدنی ،یکی از بهترین راههای پیشــگیری از
پوکی استخوان است.
کاهش هوسهای غذایی و اسنک خوری
آخر شب
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دالیلی که خوردن پروتئینها را واجب میکند

هوس غذایی با گرســنگی معمولی متفاوت است.
هــوس غذایی فقط مربوط به نیــاز بدن به انرژی یا
مواد غذایی نیســت ،بلکه مربوط به مغزتان است که
نیاز به پاداش دارد .کنترل هوس غذایی میتواند واقع ًا
کار سختی باشــد .بهترین راه غلبه بر هوس غذایی
میتواند پیشگیری از ایجاد آن در مرحلهی اول باشد،
و افزایش مصرف پروتئین یکی از بهترین روشهای
رسیدن به این هدف است .مطالعهای که روی مردان
چاق انجام شــد نشان داد افزایش مصرف پروتئین تا
 25درصد از کل کالری ،هوس غذایی را تا  60درصد
و تمایل به اســنک خوری آخر شب را تا  50درصد
کاهش داده بود .مطالعهای که روی دختران نوجوان
چاق صورت گرفت نیز نشان داد خوردن صبحانهی
ُپر پروتئین از هوس غذایی و اسنک خوری آخر شب
آنها کاسته بود .این اتفاقها میتواند نتیجهی بهبود
عملکرد دوپامین باشد که یکی از هورمونهای اصلی
مغز در مورد اشتها میباشد.
افزایش متابولیسم و چربی سوزی
خوردن برای مدت کوتاهی میتواند سوخت و ساز
را بــاال ببرد؛ زیرا بدن شــما از کالری برای گوارش
اســتفاده میکند تا مواد مغذی موجــود در غذاها را
به مصرف برســاند .به این پدیده ،تأثیر گرمازایی غذا
میگویند .اما همهی غذاها از این جهت شــبیه هم
نیستند.
در واقع پروتئین ،تأثیر گرمازایی بیشــتری نسبت
به چربی یــا کربوهیدرات دارد .مصرف زیاد پروتئین
میتواند ســوخت و ســاز را به اندازهی چشمگیری
افزایــش دهد و میزان کالریهایی که میســوزانید
را باال ببرد .این افزایــش میتواند چیزی به بزرگی

 80تا  100کالری ســوزی بیشتر در روز باشد .طبق
پژوهشها حتی بیشــتر از این هم میتوانید کالری
بســوزانید .در مطالعهای ،گروهی که پروتئین زیادی
مصرف میکردند ،نســبت به گروهــی که پروتئین
کم مصرف میکردند 260 ،کالری بیشتری سوزانده
بودند .این میزان چیزی معادل روزانه یک ســاعت
تمرین با شدت متوسط است.
کاهش فشارخون
فشــار خون باال علت اصلی حمله قلبی و بیماری
مزمــن کلیوی اســت .جالب اســت بدانید مصرف
پروتئین کافی میتواند فشــار خون را پایین بیاورد.
در مروری که بــر  40آزمایش صورت گرفت معلوم
شــد ،افزایش مصرف پروتئین میتواند فشــار خون
سیستولیک را به طور متوسط تا  1.76میلیمتر جیوه
و فشار خون دیاســتولیک را تا  1.15میلیمتر جیوه
کاهــش بدهد .مطالعهای دریافــت مصرف پروتئین
کافی عالوه بر کاهش فشار خون میتواند کلسترول
بد یا  LDLو همچنین تریگلیسرید را کاهش بدهد.
کمک به حفظ وزن ایده آل
رژیم غذایی ُپر پروتئین به این دلیل که ســوخت
و ساز را تقویت میکند و منجر به کاهش اتوماتیک
مصرف کالری و اشتها میشود ،میتواند وزن سالمی
که بعد از کاهش وزن به آن رسیدهاید را حفظ نماید.
مطالعــهای دریافت زنان چاقی کــه  30درصد کل
کالری دریافتیشــان از پروتئین بوده است توانسته
بودنــد پنج کیلوگرم در عرض یــک هفته کم کنند،
بدون اینکه رژیم غذایی خود را محدود نمایند.
حتم ًا میدانید که کاهش وزن ،فقط شــروع کار
اســت و چالش بزرگتر در واقــع زمانی آغاز خواهد

شد که به وزن سالم برســید و بخواهید آن را حفظ
کنید .افزایش میــزان مصرف پروتئین در حفظ وزن
نیز کمککننده اســت .در یک مطالعه مشخص شد
افزایــش پروتئین از  ٪15کالــری مصرفی به ٪18
کالری باعث کاهش برگشت وزن به میزان  ٪50شد.
پروتئین به کلیههای سالم آسیب نمیزند
خیلی از افراد به اشــتباه تصــور میکنند مصرف
پروتئین به کلیهها آســیب میزند .درست است که
محدود کردن مصرف پروتئین به نفع افرادی اســت
که در حال حاضر مشــکل کلیوی دارند و این مسئله
هم نباید ســاده گرفته شــود زیرا مشکالت کلیوی
بســیار جدی هســتند؛ اما دلیل نمیشود افرادی که
کلیههای ســالم دارند نیز مصــرف پروتئین خود را
محدود کنند .در واقع مطالعات متعددی نشان دادهاند
رژیــم پرپروتئین بر افرادی که بیماری کلیوی ندارند
اثرات مضری نخواهد داشت.
کمک به بدن برای ترمیم بعد از آسیب
پروتئیــن به بــدن کمک میکند بعد از آســیب
خودش را ترمیم نماید .منطقی هم به نظر میرســد
زیرا پروتئین ،واحد سازندهی بافتها و اندامهاست.
کمک به سالمت عضالت با افزایش سن
یکی از پیامدهای افزایش ســن ،تحلیل و ضعف
عضالنــی اســت .ســارکوپنیا که شــدیدترین نوع
تحلیل عضالنی ناشــی از افزایش ســن است ،یکی
از علتهای اصلی ضعف عمومی بدن ،شکســتگی
استخوان و کاهش کیفیت زندگی در میان سالمندان
است .خوردن پروتئین بیشتر یکی از بهترین راههای
کاهش ضعف عضالنی مرتبط با سن و جلوگیری از
سارکوپنیا میباشد.
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(یک مرحله ای) نوبت دوم  -براساس مجوز شماره 1398/224

موضوع مناقصه :نصب انشعابشرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان فارس  - 1شــرح مختصر كار و محل اجراي پروژه :نصب   1600فقره انشعاب پلی
(سهامی  خاص)
اتیلن به صورت  مجتمع و پراکنده ،بــه روش  ت ًامین کاال ،تجهیزات و نصب
بصورت توام  PCدر شهرستان داراب و روستاهای تابعه(روش فهرست بهایی)
  - 2مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه:
مبلــــغ تضميـــن حداقل به مبلغ  762/000/000/-ریال ميباشد كه بايد توسط
پيشنهاد دهنده به يكي از صورتهاي ذيل اقدام گردد                   .
الف)   ضمانت نامه بانكي و یا ضمانت نامه های صادره از ســوی موسسات اعتباری غیر
بانکی دارای مجوز  از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران كه تا سه ماه از تاريخ تسليم
پيشنهاد معتبر باشد .
ب)واريز وجه نقد به حساب شــماره784071200بانك تجارت شعبه استقالل با شناسه
پرداخت5107731به نام شركت گاز استان فارس
ج)ســایرضمانت نامه های موضوع بندهای (پ)(،ج)(،چ) و (ح) ماده ()4آیین نامه
تضمین معامالت دولتی بشماره /123402ت  50659ه مورخ  94/9/22مصوب هیات
وزیران
- 3زمان فروش اسناد  مناقصه و ارزیابی :از تاريخ  98/01/26  :لغايت 98/01/28 :
(از ساعت 7:30صبح  لغايت 16ايام اداري به استثناء چهارشنبه ها تا ساعت )15
- 4مهلت و محل تحويل پيشــنهادات:حداكثر تا ســاعت 13روز چهار شــنبه مورخ
 98/02/11دبيرخانه واحد حراست شركت گاز استان فارس
توجــه  :طبق بند  4-17بخشــنامه راهنمای مناقصه بشــماره  101/95579مورخ
 1384/5/26مناقصه گران مي توانند  بر حســب مورد و صرفا یک بار نسبت به تسلیم
اصالحیه/جایگزین پیشنهادات خود شــامل اصالحیه /جایگزین پاکت الف (ضمانتنامه
شرکت در مناقصه) ،و یا اصالحیه/جایگزین پاکت ب(پیشنهاد فنی بازرگانی در مناقصات
دو مرحله ای یا مدارک فنی در مناقصات یک مرحله ای) ،و یا اصالحیه/جایگزین پاکت
ج (پیشــنهاد قیمت) " با قید عبارت اصالحیه /جایگزین رو ی پاکت مربوطه" در پاكت
الك و مهر شده در جلسه کمیسیون مناقصات و قبل از شروع گشايش پاكت ها به صورت
حضوري و دستي و در قبال دريافت رسيد به كميسيون معامالت اقدام  نمایند و در صورت
جایگزین نمودن پاکت جدید در هر یک از موارد سه گانه فوق ،پاكت هاي اوليه خود را
به صورت الك و مهر شده تحويل گيرند.
- 5مدت اعتبار پيشنهادها:سه ماه از آخرين موعد تسليم پيشنهادها و اين مدت حداكثر
براي يك بار قابل تمديد مي باشد.
- 6تاريخ  ،ســاعت و محل گشايش پاكات :روزدوشــنبه مورخ   98/02/23ساعت
10ساختمان مركزي شركت گاز استان فارس  -بلوار استقالل – نبش خيابان باغ حوض
– طبقه ششم – سالن كنفرانس
 ) 7شرايط مناقصه گر
• داشتن  رتیه  تاسیسات تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه کشور
• داشتن  ظرفیت آزاد  معادل حداقل برآورد پروژه  (  15/237/417 /160ریال )
• داشتن تجهيزات الزم ،تخصص و توانايي فني و مالي انجام كار مطابق با استانداردهاي
شركت ملي گاز ايران
)8مدارك الزم جهت خريد اسناد مناقصه :
 )8-1ارائه معرفي نامه كتبي با ذكر دقيق موضوع مناقصه،كد اقتصادي ،كد شناسه ملي
اشخاص حقوقي /حقیقی و مشخصات نماينده شركت
)8-2اصل فيش واريزي  به  مبلغ  400،000/-ريال  به حساب شماره   4001133404025447بانك 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران  ،شناسه  واریز  (   )306133458292740838300000000501و  
شماره شبا      IR03  0100  0040  0113  3404  025447
شركتهاي واجد شرايط در بند  7جهت خريد اسناد مي توانند به آدرس شركت گـــاز
استان فارس بلوار اســتقالل نبش خيابان باغ حوض طبقه دوم دفتر امور قرار دادها
مراجعه و اســناد ارزيابي  و همچنين اسناد مناقصه را دريافت نمايند .پشنهادات مناقصه
گراني كه حداقل امتياز قابل قبول را در ارزيابي كيفي كســب نموده اند در زمان ذكر
شــده مفتوح خواهد شد اطالعات درج آگهي در وب ســايت شركت گاز استان فارس
آدرس   www.farsgas.irو پايگاه ملي اطالع رســاني مناقصات به آدرس

بــه
 http://iets.mporg.irقابل دسترسي مي باشد.
شماره فکس  071-38304074-38209000 :
تاریخ درج آگهی نوبت اول 98/01/26 :تاریخ درج آگهی نوبت دوم98/01/27 :
روابط عمومی  شرکت گاز استان فارس

جواز اسلحه مدل دولول رویهم ته پرکوسه ترکیه به شماره
 BD07091083و شناسه جواز ســاخت ترکیه متعلق به اصغر
حدادی به کد ملی  2294610687فرزند علی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مهرداد مینایی فرزند امراله به شــماره شناســنامه 1433
صادره از ممسنی در مقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری صادره از واحد دانشگاهی آزاد
اسالمی شیراز به شماره  1396780مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد .از یابنده تقاضا
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز به نشانی شیراز ،کیلومتر  5شهر
صدرا ،پردیس دانشگاه آزاد اسالمی شیراز ،صندوق پستی  71933/1ارسال نماید.
اخطاریه دفترخانه
در اجرای رأی دادنامه شــماره  4001096صادره از شــعبه  5دادگاه
خانواده شیراز به آقای محسن زارع شهرآبادی فرزند احمد ابالغ می
شــود که ظرف مهلت  10روز از تاریخ انتشار این آگهی جهت ثبت و
اجرای صیغه طالق و مطلقه نمودن خانم فهیمه طهماســبی به نشانی
این دفترخانه شیراز میدان پاسارگاد نبش کوچه  7مراجعه نمایند در
صورت عدم حضور نسبت به ثبت طالق غیابی اقدام خواهد شد و حق
اعتراض از شما ساقط می گردد.
/574م الف
سردفتر رسمی ثبت طالق  56و ازدواج  42شیراز
آگهی حصر وراثت
مهدی سمندی زاده دارای شناسنامه شماره  1410متولد  1343به شرح
دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان سکینه متعلق به شماره شناسنامه 59977
در تاریخ  1396/7/30در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و
وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفیه
 -2ناصر ســمندی زاده به شماره شناســنامه  527صادره از حوزه
شیراز
 -3جواد ســمندی زاده به شماره شناســنامه  1233صادره از حوزه
شیراز
 -4جمال سمندی زاده به شماره شناسنامه  274صادره از حوزه شیراز
 -5کبرا سمندی زاده به شماره شناسنامه  166صادره از حوزه شیراز
 -6صغری سمندی زاده به شماره شناســنامه  754صادره از حوزه
شیراز
 -7مریم ســمندی زاده به شماره شناســنامه  1485صادره از حوزه
شیراز
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /575م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز

در مصرف برق صرفهجویی کنیم

آگهی مناقصه عمومی  98-021

آگهی مناقصه عمومی  98-023

نوبت دوم98/1/27 :
نوبت اول98/1/26 :
شهرداری شــیراز در نظر دارد اجرای عملیات مرمت بوستانها و سرویس های بهداشتی سطح
منطقه چهار(مطابق شــرح مندرج در اسناد مناقصه) را با برآورد اولیه 4/661/859/404
ریال ،از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .لذا از کلیه پیمانکاران دارای حداقل رتبه 5
در رشــته ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دعوت به عمل می آید با توجه به موارد
ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس ابتدای بلوار امیرکبیر شهرداری منطقه چهار امور مالی -واحد قراردادها
مراجعه نمایند .ضمن ًا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن  38308596آماده پاسخگویی می باشد.
*مدت انجام کار  9ماه
*مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  234/000/000ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب
سپرده  700813422014بانک شهر شعبه امیرکبیر به نام شهرداری منطقه چهار
*بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشــخص ،معین و بدون ابهام بوده و در پاکت الک و مهر شده در موعد مقرر
تسلیم دبیرخانه منطقه چهار شهرداری شیراز گردد.
*برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
*در زمان انعقاد قرارداد  5درصد مبلغ پیشــنهادی به عنوان ضمانت حسن انجام تعهدات به صورت ضمانت نامه
بانکی یا فیش واریز نقدی اخذ می گردد.
*آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات تا ساعت  14روز دوشنبه مورخ  98/02/09می باشد.
*زمان تشکیل کمیسیون گشایش پاکت ها ساعت  15روز سه شنبه مورخ  1398/02/10در محل سالن جلسات اداره
کل حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهارراه خلدبرین می باشد.
*حضور یک نفر نماینده از طرف پیشنهاد دهنده قیمت در کمیسیون مناقصه مجاز است.
*به این معامله پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.
*پرداخت مبلغ پیمان به صورت کارت اوراق بستانکاری یا تهاتر با زمین و یا امالک معوض به همراه عوارض (مجوز
ساخت) می باشد.
*مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد.
*تعدیل براساس بخشنامه شماره  101/173073مورخ  82/9/15معاونت برنامه ریزی پرداخت خواهد شد.
*هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.
*شــرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت
شهرداری می باشد.
*سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
/1040م الف
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

نوبت دوم98/1/27 :
نوبت اول98/1/26 :
شهرداری شیراز در نظر دارد اجرای عملیات تکمیل ساختمان رستوران المان ورودی شهر از
سمت جاده بوشــهر (چنار راهدار)(مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه) را با برآورد اولیه
 3/200/862/789ریال ،از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .لذا از کلیه پیمانکاران
دارای حداقل رتبه  5در رشــته ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دعوت به عمل
می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اســناد مناقصه به آدرس ابتدای بلوار امیرکبیر شــهرداری منطقه چهار
امور مالی -واحد قراردادها مراجعه نمایند .ضمن ًا در صورت نیاز به اطالعات بیشــتر شماره تلفن 38308596
آماده پاسخگویی می باشد.
*مدت انجام کار  9ماه
*مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  161/000/000ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب
سپرده  700813422014بانک شهر شعبه امیرکبیر به نام شهرداری منطقه چهار
*بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشــخص ،معین و بدون ابهام بوده و در پاکت الک و مهر شده در موعد مقرر
تسلیم دبیرخانه منطقه چهار شهرداری شیراز گردد.
*برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
*در زمان انعقاد قرارداد  5درصد مبلغ پیشــنهادی به عنوان ضمانت حسن انجام تعهدات به صورت ضمانت نامه
بانکی یا فیش واریز نقدی اخذ می گردد.
*آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات تا ساعت  14روز دوشنبه مورخ  98/02/09می باشد.
*زمان تشکیل کمیسیون گشایش پاکت ها ساعت  15روز سه شنبه مورخ  1398/02/10در محل سالن جلسات اداره
کل حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهارراه خلدبرین می باشد.
*حضور یک نفر نماینده از طرف پیشنهاد دهنده قیمت در کمیسیون مناقصه مجاز است.
*به این معامله پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.
*پرداخت مبلغ پیمان به صورت کارت اوراق بستانکاری یا تهاتر با زمین و یا امالک معوض به همراه عوارض (مجوز
ساخت) می باشد.
*مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد.
*تعدیل براساس بخشنامه شماره  101/173073مورخ  82/9/15معاونت برنامه ریزی پرداخت خواهد شد.
*هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.
*شــرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت
شهرداری می باشد.
*سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
/1033م الف
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139760311016001606مورخ  1397/12/23هیأت
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سپیدان
(اردکان) تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی محمدجعفر صدری
فرزند منوچهر به شــماره شناســنامه  228صادره از شیراز در یک
سهم مشــاع از نه سهم سهام ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به
مســاحت  36637/55پالک  1942فرعی از  1اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  637فرعــی از  1اصلی واقــع در قطعه یک بخش 6
فارس مشــهور به دالین خریداری از مالک رســمی منوچهر صدری
دالینی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول98/1/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/2/11 :
/24م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سپیدان
علی یار زارعی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139760311016001605مورخ  1397/12/23هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سپیدان (اردکان)
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی جهانگیر صدری فرزند منوچهر به
شماره شناســنامه  6صادره از سپیدان در یک سهم مشاع از نه سهم
سهام ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 36637/55
پالک  1942فرعی از  1اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  637فرعی
از  1اصلی واقع در قطعه یک بخش  6فارس مشهور به دالین خریداری
از مالک رســمی منوچهر صدری دالینی محرز گردیده اســت .لذا
بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول98/1/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/2/11 :
/23م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سپیدان
علی یار زارعی

