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در بیستمین مراسم صد شرکت برتر: IMI100

کسب رتبه اول در گروه فلزات اساسی و رتبه پنجم در ارزش
افزوده و اشتغالزایی توسط فوالد مبارکه
اصفهـان -حبیـب صادقـی -در بیــسـتـمیـــــن همــایش شـرکتهای برتـر ایران شـرکت فـوالد مبارکه
توانسـت رتبـه دوازدهـم در بیـن صـد شـرکت برتـر و در گـــروه فلـــزات اساسـی رتبۀ نخســـت و در
شـــاخـــصهــــــای ارزش افـزوده و اشـتغالزایی رتبۀ پنجـــــم را کســـــب کنــــد.
در پی کسب این موفقیت وزیــــــر صنعــــت ،معــــدن و تجـــــارت با اهـــدای لوح تقدیر به دکتر
بهـرام سبـــــحانی مدیــرعامـــل شـــرکت فوالدمبارکـه از عملکـرد مدیریـت و کارکنـان این شـرکت

قدردانـی کرد.
 ،وزیـر صنعـت ،معـدن و تجـارت ،اقدامات سـازمان مدیریـت صنعتـی در معرفی شـرکتهای برتر ایـران را مثبت ارزیابـی کرد و گفـت :خوشـبختانه این همایش
توانسـته نتایـج ارزشـمندی ارایـه کند و جایگاه مناسـبی هم در اختیار داشـته باشـد.
دکتـر شـریعتمداری بـا تأکیـد بـر اینکه باید بـا ابتکار و الگوبـرداری از جوامع توسـعه یافته و شـرکتهای پیشـرو در جهان ،بـه برنامه های مـدون و اثربخش تری
دسـت یابیـم ،افزود :این کار باعث میشـود شـرکتهای داخلـی نیز بتواننـد از این فرصت اسـتفاده کنند.
وی بـا اشـاره بـه رونـد روبه رشـد بخـش صنعت در سـالهای گذشـته افزود :حرکت ما به سـمت جلو اسـت و کشـور در وضعیـت مطلوبی به سـر میبـرد؛ با وجود
ایـن ،هنـوز عده ای اصـرار دارند یـأس و ناامیدی را در کشـور رواج دهند.
شـریعتمداری گفـت :قطـار اقتصـادی کشـور بـه حرکـت درآمده اسـت و از ۱۰درصد رشـد منفی صنعتی کشـور در سـالهای گذشـته بـه  ۵تا  ۶/۵درصد رسـیده
و ایـن یعنـی قطـاری کـه روی ریـل قرارگرفتـه اسـت و باید با سـرعت بیشـتری به سـمت مقصـد خود حرکـت کنـد و این مهم نیـز بـه همراهی اندیشـمندان و
صنعتگـران ایرانی نیازمند اسـت.
وزیـر صنعـت ،معـدن و تجارت با اشـاره بـه اقدامات مثبـت صورت گرفتـه در بخش عمرانـی افزود :پیـش از این تمام سـرمایه گـذاری عمرانی ۱۰هـزار میلیارد
تومـان بـود؛ در صورتـی کـه در دولتهـای یازدهـم و دوازدهـم ایـن مقـدار  ۳برابر شـده و بـه ۳۰هـزار میلیارد تومان رسـیده اسـت .در بودجـۀ  ۹۷نیز افـزون بر
۴۰هـزار میلیـارد تومـان سـرمایه گـذاری عمرانـی ،برای توسـعه با مشـارکت بخـش خصوصـی برنامه ریزی شـده و این امـر باعث رشـد فعالیتهـای عمرانی در
سـال  ۹۷تـا میـزان  ۳۶۰درصد خواهد شـد.

نصب سیستم مانیتورینگ تجهیزات مخابراتی در منطقه اصفهان
اصفهان -حبیب صادقی -سیستم مانیتورینگ تجهیزات مخابراتی منطقه اصفهان نصب و راه اندازی شد.
علیرضـا رضایـی مهنـدس بخـش رادیـو معاونـت مخابـرات منطقه بـا اعالم خبر فـوق گفـت :در پی نصـب این نـرم افزار،
کلیـه ایسـتگاه هـای مخابراتـی مجهـز به  ،PLCسـایت هـای تحت پوشـش سیسـتم موبیلفـون و کلیه تجهیـزات صنعتی
موجـود در ایسـتگاه هـای مخابراتـی منطقـه تحت نظـارت قرار گرفتـه اند.
وی افـزود :از طریـق ایـن نـرم افـزار قـادر خواهیـم بود تـا در صـورت بروز اشـکال در هر یـک از ایسـتگاه هـای مخابراتی
منطقـه بـه صـورت یکپارچـه نـوع تجهیـزی را کـه دچار اشـکال شـده اسـت شناسـایی نموده و نسـبت بـه رفـع آن اقدام
نما ییم .
در ایـن رابطـه مهـدی مهدیان دهکردی مهندس ارشـد شـبکه منطقه گفـت :نرم افزار مذکـور تحت سیسـتم عامل لینوکس
بـا منبـع بـاز ( )open sourceعمـل می کنـد و امکان اضافه کـردن تجهیزات و سـایت های جدید بـه این نرم افـزار وجود دارد.
وی بیـان داشـت :نصـب و راه انـدازی نـرم افـزار مانیتورینـگ طی یک مـاه در قالب  300نفرسـاعت کار توسـط مهندسـان بخش های شـبکه رایانـه ای و رادیو
انجام شـده است.

آگهی حصر وراثت
جاوید بابا جعفری اســفندآباد دارای شناســنامه شماره  728متولد
 44/6/30به شرح دادخواســت از این شورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان شــهربانو شمس
اسفندآبادی به شماره شناسنامه  1155در تاریخ  96/10/15در اقامتگاه
دائمــی خود بدرود زندگــی گفته و وراث حینالفــوت آن مرحومه
عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفیه
 -2سیاوش بابا جعفری اسفندآباد به شماره شناسنامه  1223صادره
از حوزه شیراز فرزند متوفی
 -3آزاده بابا جعفری اسفندآباد به شــماره شناسنامه  383فرزند
متوفی
 -4رویا بابا جعفری اســفندآباد به شــماره شناسنامه  745صادره از
حوزه شیراز فرزند متوفی
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.
 /27823م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز

آگهی حصر وراثت
افشین شفیعی راد دارای شناسنامه شماره  2226متولد 1362/10/28
به شــرح دادخواست از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عباســعلی شفیعی راد به
شــماره شناســنامه  76در تاریخ  68/3/14در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2سارا شفیعی راد به شماره شناسنامه  385صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -3سیامک شــفیعی راد به شماره شناســنامه  984صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفی
 -4بابک شفیعی راد به شماره شناسنامه  14630صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -5زهرا جامی اســتادی به شماره شناســنامه  1512صادره از حوزه
شیراز زوجه متوفی
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.
 /27832م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
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جزئیات بهرهبرداری خط یک مترو تا ایستگاه صفه؛

سوت مترو پايان سال به ايستگاه دفاع مقدس مي رسد

اصفهـان -حبیـب صادقـی -بـا تالشهـای صورت
گرفتـه در سـازمان قطارشـهری ،خـط یـک متروی
اصفهـان تـا پایان سـال به ایسـتگاه دفـاع مقدس
در ترمینـال صفـه اصفهان میرسـد.
جلسـه هیات مدیره سـازمان قطارشـهری اصفهان
بـا حضور معاون عمرانی اسـتاندار ،شـهردار ،رییس
شـورای شـهر اصفهان ،معاونین و اعضای شـورای
اسلامی شـهر اصفهان برگزار شـد.
شـهردار اصفهـان در ایـن جلسـه بـا اشـاره بـه
تالشهـای صـورت گرفتـه در طی ماههای گذشـته
بـه منظـور تکمیـل خـط یـک متـرو اظهار داشـت:
بـه جـرأت می گوییـم کـه قطارشـهری اصفهان در
چهـار ماه گذشـته بـه انـدازه  ۴سـال ،کار کـرده و
امـروز اتفاقـات خوبـی در آن صـورت گرفته اسـت.
دکتـر قـدرتاهلل نـوروزی بـه زمانبندی ایـن پروژه

اشـاره کـرد و ادامـه داد :بـر اسـاس برنامـه ریزی
صـورت گرفتـه ،قطـار خط یـک متـروی اصفهان تا
پایـان امسـال بـه ایسـتگاه دفـاع مقـدس در صفه
میرسـد و همزمـان مسـافرگیری از دسترسـیهای
ایسـتگاهها نیـز صـورت میگیـرد.
وی خاطرنشـان کـرد :بـا توجـه بـه تالشهـای
صـورت گرفتـه در ایـن حـوزه ،همزمـان بـا
مسـافرگیری ایسـتگاههای باقیمانـده خـط یـک ،از
تالشـگران ایـن عرصـه نیـز تقدیـر بعمـل خواهـد
آ مد .
در ادامه سرپرسـت سـازمان قطارشـهری اصفهان
نیـز در ایـن جلسـه بـا اشـاره بـه اقدامـات انجـام
شـده در ایـن زمینـه گفـت :فعالیتهـای عمرانـی
خیابـان چهاربـاغ عباسـی در خصوص متـرو صورت
گرفتـه و در حـال حاضـر امـکان بـاز شـدن مسـیر

شـرقی و غربـی ایـن خیابـان وجـود دارد .بـا ایـن
کار ،فعالیتهـای کارگاهـی بـه رفـوژ میانـی خیابان
چهاربـاغ عباسـی خالصـه میشـود و فنسهـای
خیابـان بـاز خواهد شـد.
مهنـدس محمـد نورصالحـی بیان کرد :خطـوط دو و
سـه و همچنیـن توسـعه خط یـک متـروی اصفهان
نیـز مـد نظـر قـرار داشـته و اقدامـات عملیاتـی در
خصـوص آنهـا صـورت میگیرد.
معـاون حمل و نقـل و ترافیـک شـهرداری اصفهان
نیـز در ایـن جلسـه دربـاره اولویتهای آینـده حمل
و نقـل ریلـی شـهر اصفهـان گفـت :بـا توجـه بـه
اینکـه در حـال حاضـر منابـع مشـخص بـوده و در
ایـن زمینـه محدودیت نیـز داریم ،بایـد اولویتهای
اختصـاص بودجـه و اولویتبنـدی در زمینـه اجرا در
خطـوط مترو مشـخص شـود
مهنـدس علیرضا صلواتی ادامه داد :سیاسـتگذاری
منابـع و اولویتگـذاری در ایـن خصـوص اهمیـت
قابـل توجهـی داشـته و پیشـنهاد ایـن اسـت کـه
تمرکـز الزم در ایـن خصـوص صـورت گیـرد.

مزایده اجاره زمین زراعی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اقلید

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اقلید در نظر
دارد نســبت به اجاره  50هکتار از زمین
مزرعه  150هکتاری خود واقع در منطقه
بادکی که مجهز به سیستم آبیاری بارانی می باشد
با قیمت پایــه  2/500/000/000ریال از قرار هر هکتار
 50/000/000ریال از طریق مزایده عمومی به مدت
یک ســال زراعی اقدام نماید .لــذا از متقاضیان
محترم دعوت به عمل می آید از تاریخ درج آگهی
به مــدت ده روز جهت دریافت و تحویل اســناد
مزایده به آدرس اقلید -دبیرخانه دانشگاه آزاد
اسالمی مراجعه فرمایند.
دکتر جواد گرامی
سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی واحد اقلید
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 شماره  139660311001024974هیأت دوم موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیــه  1تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی یوســف پورولی فرزند محمد به شــماره شناسنامه  14صادره
از مرودشت در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  120مترمربع پالک
فرعــی  2345از  2081اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2081اصلی
واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک شــیراز خریداری از مالک رســمی
شهرداری شیراز محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص
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 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 اول96/12/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/21 :
/27839م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز

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

مرادی 32338171 - 09171236039
آگهی حصر وراثت
محمود رضائیان دارای شناسنامه شــماره  482متولد  1338/3/1به
شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنیــن توضیح داده که شــادروان محمدعلی رضائیان به شــماره
شناســنامه  888در تاریخ  90/6/30در اقامتــگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2امیدعلی رضائیان به شــماره شناســنامه  516صــادره از حوزه
هرابرجان فرزند متوفی
 -3سعید رضائیان به شماره شناسنامه  2044صادره از حوزه هرابرجان
فرزند متوفی
 -4طوبی رضائیان به شماره شناســنامه  246صادره از حوزه ترکان
فرزند متوفی
 -5زیبا رضائیان به شماره شناسنامه  1938صادره از حوزه هرابرجان
فرزند متوفی
 -6سیما رضائیان به شماره شناســنامه  6صادره از حوزه هرابرجان
فرزند متوفی
 -7صدیقه رضائیان به شماره شناسنامه  1صادره از حوزه هرابرجان
فرزند متوفی
 -8شــهربانو نورانی به شــماره شناســنامه  1471صادره از حوزه
هرابرجان زوجه متوفی
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.
 /27824م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز

آگهی مناقصه عمومی
شماره 96/183 -SH

نوبت دوم 96/12/6 :عصرمردم
نوبت اول 96/12/5 :خبرجنوب
شهرداری شیراز (سازمان قطار شهری شــیراز و حومه) در نظر دارد درخصوص تأمین  130نفر نیروی انسانی نگهبانی (انتظامات) سازمان
قطار شهری شــیراز و حومه را با برآورد اولیه  62/419/870/936ریال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .لذا
از کلیه شــرکت هایی که از طریق نیروی انتظامی اســتان فارس در پایه یک تشخیص صالحیت شده اند دعوت به عمل می آید با توجه به
موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس :شــیراز ،خیابان خبرنگار ،نبش خیابان شهید آوینی ،روبروی پل شهیدان ده بزرگی ،سازمان
قطار شــهری شــیراز و حومه ،طبقه  ،3امور قراردادهای ســازمان مراجعه نمایند .ضمن ًا در صورت نیاز به اطالعات بیشــتر شماره تلفن
 071-36292111-15امور مناقصات و قراردادها آماده پاسخگویی می باشد.
مدت انجام کار 12 :ماه
*مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه  1/300/000/000ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده 100785115741
بانک شهر شعبه قصردشت به نام شهرداری شیراز (سازمان قطار شهری شیراز و حومه)
*برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
*در زمان انعقاد قرارداد  10درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان ضمانت انجام تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
*آخرین مهلت دریافت اسناد مورخ  96/12/10می باشد.
*آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات مورخ  96/12/17می باشد.
*تاریخ گشایش پاکت های مناقصه ساعت  15روز شنبه مورخ  96/12/19می باشد و یا هر تاریخی که امور مالی شهرداری اعالم نماید.
*مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد.
*هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
*جهت دریافت اسناد مناقصه ارائه تصویر برابر اصل صالحیت از اداره نیروی انتظامی استان فارس الزامی است.
*شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری میباشد.
*هزینه خرید اسناد مناقصه  1/000/000ریال می باشد.
*سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

روابط عمومی و بین الملل سازمان قطار شهری شیراز

آگهی مناقصه عمومی
شماره 96/182 -SH

نوبت دوم 96/12/6 :عصرمردم
نوبت اول 96/12/5 :خبرجنوب
شــهرداری شیراز (سازمان قطار شــهری شــیراز و حومه) در نظر دارد درخصوص تأمین  185نفر نیروی انسانی (اداری -خدماتی) قطار
شهری شیراز و حومه را با برآورد اولیه  94/136/770/862ریال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .لذا از کلیه
پیمانکاران دارای صالحیت معتبر از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به
آدرس :شیراز ،خیابان خبرنگار ،نبش خیابان شهید آوینی ،روبروی پل شهیدان ده بزرگی ،سازمان قطار شهری شیراز و حومه ،طبقه  ،3امور
قراردادهای ســازمان مراجعه نمایند .ضمن ًا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن  071-36292111-15امور مناقصات و قراردادها
آماده پاسخگویی می باشد.
مدت انجام کار 12 :ماه
*مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه  1/700/000/000ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده 100785115741
بانک شهر شعبه قصردشت به نام شهرداری شیراز (سازمان قطار شهری شیراز و حومه)
*برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
*در زمان انعقاد قرارداد  10درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان ضمانت انجام تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
*آخرین مهلت دریافت اسناد مورخ  96/12/10می باشد.
*آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات مورخ  96/12/17می باشد.
*تاریخ گشایش پاکت های مناقصه ساعت  15روز شنبه مورخ  96/12/19می باشد و یا هر تاریخی که امور مالی شهرداری اعالم نماید.
*مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد.
*هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
*جهت دریافت اسناد مناقصه ارائه تصویر برابر اصل صالحیت از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی الزامی است.
*شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری میباشد.
*هزینه خرید اسناد مناقصه  1/000/000ریال می باشد.
*سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

روابط عمومی و بین الملل سازمان قطار شهری شیراز

