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آگهی

2019JAN 9 * 1440

* سال دهم * شماره 1723

خرید و فروش منزل و آپارتمان

دعوت به همکاری

نقاشی ساختمان ،نصب کاغذدیواری

تعمیرات و بازسازی
ساختمان های قدیمی

پخش مواد غذایی ساالر

09171200716

شرکت ساختمانی تعمیرکاران پارس با بیش از یک دهه تجربه
در زمینه بازسازی و تعمیرات ساختمان های قدیمی و مقاوم سازی
در خدمت شهروندان گرامی

به چند دستگاه نیسان یخچال دار نیازمندیم.
آدرس :حدفاصل کوزه گری و پل غدیر مجتمع بازرگانان
خیابان همت غرفه 141

09174088515

شرح مختصری از خدمات شرکت
* بازسازی و تجدید بنا * تغییر نقشه ساختمان های قدیمی به
سبک جدید* طراحی و اجرای محوطه سازی باغ شهری ،ویال و
حیاط منازل* طراحی و اجرای فضای سبز پشت بام ،نصب فاضالب
شهری* برطرف کردن بوی نامطبوع سرویس بهداشتی* تغییر
دکوراسیون و نورپردازی
آدرس دفتر :شیراز خیابان قصردشت ،حدفاصل پارامونت
و سینماسعدی نبش خیابان صورتگر طبقه باالی بانک ملی
09171032902 - 09012402902

فروش عمده تن ماهی

تن ماهی عرش بندرعباس  5700تومان
تن ماهی فروردین  180گرمی  4900تومان
آدرس :بلوار چهل مقام ،خ شهید عمادی نبش کوچه  4سوپرمارکت کوثر
09390441606

خرید ضایعات آهن

خرید انواع ضایعات آهن از کیلویی  2200تومان به باال خریداریم
انواع آهن آالت سبک و سنگین ،تیرآهن نبشی
درب ،پنجره ،جک قالب ،لوله داربست و ...
و انواع لوازم رنگی مانند مس ،برنز ،شیرآالت و ...
با باالترین قیمت به صورت نقدی در محل خریداریم
09380998295

کسری ترابر

حمل کاال ،اثاثیه منزل
مبلمان ،جهیزیه ،لوازم اداری
«شهری و شهرستان» 38325455 - 38325354-38325454

خرید و فروش زمین و باغ

فروش زمین دوبر
به مساحت  645متر

کتابخانه شخصی شما را خریداریم
قدیمی

متفرقه

اجرای انواع رنگ های ساختمانی ،نصب کاغذدیواری زیرسازی کامل کاغذ

معاوضه کتاب کهنه با نو
چهارراه پارامونت ،ابتدای خیابان
قصردشت ،سمت راست ،کوچه 2

جدید

با مدیریت مهندس فالحی عضو سازمان نظام مهندسی
و مجری ذی صالح

7

مرادی 32338171- 09171236039
خدمات برق ایران

* تعمیر و نصب آیفون تصویری * طراحی در نور پردازی کناف
* رفع اتصال و عیب یابی ،نصب کولر
* نصب وال واشر و شیلنگی در نورپردازی نما در ارتفاع
* سیم کشی ساختمان طبق نقشه مهندسی
(قیمت توافقی) 09379840126

شرکت انبوه طیور

تولید قفس مرغ تخم گذار
به صورت اتوماتیک با ابعاد استاندارد
* ارسال به تمام نقاط کشور *  09127808621سعید خدابنده لو

اجرای اسکلت بتنی ،فونداسیون ،دیوار برشی
سقف ،اجرای سازه

واقع در بلوار فدک ،خیابان شهید آرامی
قیمت متری سه میلیون تومان

* اجرای اسکلت بتنی * اجرای انواع سقف تیرچه ،استخر ،دیوار برشی

* سند تک برگ *

اجرا به صورت دستمزدی با مصالح

دارای نمونه کارهای قابل بازدید ،دارای ابزار و تجهیزات کامل و تأمین کلیه مصالح

09171102077

09124231049

فروش زمین کارخانه صنعتی

باغ آالچیق تگرگ

حدود  4هکتار با سوله و چاه آب ،آمپر باال ،جهت هرگونه سرمایه گذاری
جهت احداث کارخانه و یا پروژه تفریحی و باغشهری
«تنها با دارا بودن  5میلیارد می توانید صاحب این کارخانه شوید
و مابقی اقساط»
09173080300

با مدیریت جدید دارای کافی شاپ وآالچیق  VIPو غذاهای کبابی باربیکیو
و سالن برای مراسمات تولد تا  300نفر

آدرس :نرسیده به پلیس راه فسا جاده نیروگاه
09303114112

شناسه آگهی)342659( :
شرکت فوق به شماره ثبت  1955و شناسه ملی  14007460042به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/20تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند :آقایان عبدالرضا اسدی
به شماره ملی  5159497315و حاجی علی اسدی به مشاره ملی  5159496688و یونس خوشرو به شماره ملی  2298198233به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت  2سال انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ممسنی

شناسه آگهی)342655( :
شــرکت فوق به شــماره ثبت  47723و شناسه ملی  14007283990به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/28تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 - :محدثه محمدی به کدملی  2300259036با پرداخت مبلغ  100000ریال به صندوق شــرکت جزء شــرکا قرار گرفت .نکیسا نویدگوئی با پرداخت مبلغ 800000
ریال به صندوق شــرکت ســهم الشرکه خود را از  100000ریال به  900000ریال افزایش داد .در نتیجه سرمایه شــرکت از مبلغ  1000000ریال به مبلغ 1900000
ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید .اسامی شــرکا و میزان سهم الشرکه هریک از آنها پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد :مسعود
محمدی دارای مبلغ  900000ریال سهم الشرکه نکیسا نویدگوئی دارای مبلغ  900000ریال سهم الشرکه محدثه محمدی دارای مبلغ  100000ریال سهم الشرکه.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت بازار رویای بهار شرکت با مسئولیت محدود

شناسه آگهی)342654(:
شــرکت فوق به شماره ثبت  49122و شناسه ملی  14007807353به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/06تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :
آقای شــاپور صفابا پرداخت مبلغ  50000ریال ســهم الشرکه به صندوق شرکت جزء شرکا قرار گرفت خانم مرضیه عبهر با پرداخت مبلغ  450000ریال سهم الشرکه
به صندوق شرکت سهه الشرکه خود را افزایش داده است .سرمایه شرکت از مبلغ  1000000ریال به مبلغ  1500000ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده  4اساسنامه
اصالح گردید اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد :خانم مرضیه عبهر دارنده  950000ریال سهم الشرکه خانم
بهاره کلیددار محمدی دارنده 500000ریال سهم الشرکه آقای شاپور صفا دارنده  50000ریال سهم الشرکه.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی)

* تعمیر و سرویس انواع یونیت
* تعمیر سایر تجهیزات دندانپزشکی
* تعمیر انواع هند پیس
با کیفیت عالی و قیمت مناسب
دارای مدرک از دانشگاه علوم پزشکی شیراز
09176132382

فروش ویژه ورق های پلیمری ایرانی و خارجی

آگهی تغییرات شرکت آب راه پیمایش ژیوار شرکت سهامی خاص

آگهی تغییرات شرکت نوآوران بارکاو نت شرکت با مسئولیت محدود

تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

تحویل در محل پروژه جهت ساخت

استخر پرورش ماهی ،تفریحی ،نصب با نازلترین قیمت
09176701367

آگهی تغییرات شرکت بازار رویای بهار شرکت با مسئولیت محدود

شناسه آگهی)342653( :
شرکت فوق به شماره ثبت  49122و شناسه ملی  14007807353به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/09/06تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :خانم
بهاره کلیددار محمدی با دریافت مبلغ  500000ریال ســهم الشرکه از شــرکت خارج و هیچگونه حق و حقوقی در شرکت ندارد :در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ
 1500000ریال به مبلغ  1000000ریال کاهش یافت و ماده  4اساسنامه اصالح گردید اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از کاهش سرمایه بشرح
ذیل می باشد :خانم مرضیه عبهر دارنده مبلغ  950000ریال سهم الشرکه آقای شاپور صفا دارنده مبلغ  50000ریال سهم الشرکه.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت بازار رویای بهار شرکت با مسئولیت محدود

شناسه آگهی)342652( :
شــرکت فوق به شماره ثبت  49122و شناسه ملی  14007807353به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1397/09/06تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :اعضاء
هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب و تعیین ســمت گردیدند :خانم مرضیه عبهر به شــماره ملی  2292116741به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و آقای شاپور
صفا به شماره ملی  0053165926به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند  -کلیه اوراق ،اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور قراردادها
و سایر نامه های عادی و اداری نیز به امضای مدیر عامل همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

"آگهی تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران

"

شناسه آگهی341337 :

شرکت برق
منطقه ای فارس

بــه موجب پرونــده اجرائی کالســه فوق مــوازی  145/5من از اراضی آبــی – دیم از  2182/50من شــش دانــگ پالک  921بخش  6فارس بیضا موضوع ســند شــماره

شــرکت برق منطقه ای فارس (به عنوان دستگاه مناقصه گزار) در نظر دارد به اســتناد آیین نامه اجرایی بند «ج»

ريــال ارزیابــی شــده همچنیــن ،پالک فوق از ســاعت  9الــی  12روز شــنبه مــورخ  97/11/6در اداره ثبت اســناد و امــاک بیضا واقــع در بیضا روســتای یحیی آباد

ســیم پرظرفیت ،مقره سیلیکون رابر و یراق آالت و ســیم کشی خط  66کیلوولت معالی آباد ،صنایع و جمع آوری خط موجود" به

مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ

و ارســال پاسخ به استعالم تا ارســال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

 49/9/25 - 94205دفتــر  8شــیراز ســهمی آقــای مــراد حاصــل فخرپور که بــه صورت زمیــن مزروعی واقــع در بیضا روســتای یحیی آباد ،طبق ســند رهنی شــماره
92/12/5 - 8055دفترخانه  149بیضا در قبال مبلغ  3.611.000.000ريال در رهن بانک کشــاورزی بیضا قرار گرفته و طبق نظر کارشناســی رســمی به مبلغ 2.200.000.000

از طریق مزایده به فروش می رســد .مزایده از مبلغ  2.200.000.000ريال شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود .الزم به ذکر است پرداخت بدهی های
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشد به عهده برنده ،مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به

برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمن ًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت

و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

 /199م.الف  -معاون واحد اجرای اسناد رسمی بیضا – ارسالن نوذری
آگهی مزایده اموال غیر منقول پالک  977/3بخش  6بیضا

ماده  12قانون برگزاری مناقصــات ،تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت برگــزاری مناقصه عمومی «خرید

شــماره  200971046000119را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل ارزیابی کیفی از دریافت

 www.setadiran.irانجام خواهد شد .لذا مناقصه گران صالحیت دار در زمینه موضوع ارزیابی می توانند جهت اخذ اسناد ارزیابی
کیفی به ترتیب اطالعات زمانی ذکر شده در ذیل به سامانه ستاد مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و پس از تکمیل ،همراه با اسناد و
مدارک خواسته شده در سامانه بارگذاری نمایند .الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه ،مراحل ثبت نام

در سامانه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در ارزیابی کیفی را محقق سازند .به مدارک واصله خارج از سامانه

به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق موازی سه هکتار و هشتصد هزار و هشتصد و پنجاه و شش مترمربع از یازده هکتار و شش هزار و پانصد و شصت و هشت مترمربع از ششدانگ

تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به مدارک فاقد امضا ،مشروط ،مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 2.322.956.250ريال در رهن بانک کشــاورزی قرار گرفته و طبق نظر کارشــناس رسمی به مبلغ  1.544.240.000ريال بابت عرصه و مبلغ  12.700.000.000ريال بابت اعیان و

 -1تاریخ اولین انتشار اسناد ارزیابی کیفی در سامانه :از ساعت  9صبح روز پنج شنبه مورخ 97/10/20

پالک  977/3بخش  6بیضا موضوع ســند شــماره  545047آقای کاظم میرزایی پور منتقل شده است ،طبق ســند رهنی شماره  94/5/1 18013-دفترخانه  296بیضا در قبال مبلغ

جمع ًا به مبلغ  14.254.240.000ارزیابی شده ،پالک فوق از ساعت  9الی  12روز شنبه مورخ  97/11/6در اداره ثبت اسناد بیضا واقع در بیضا هرابال از طریق مزایده به فروش می

رســد .مزایده از مبلغ  14.254.240.000ريال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود .الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از
حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده ،مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و

نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمن ًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
 /198م.الف  -معاون واحد اجرای اسناد رسمی بیضا – ارسالن نوذری

آگهی فقدان پایانکار
آقای عباس رئیسی با کدملی  5159296514فرزند عبداله با تقدیم یک برگ استشهادیه که در دفترخانه شماره  430المرد تأیید امضا گردیده است مدعی است
که پروانه ســاخت به شــماره /74159د مورخ  1374/7/1مربوط به پالک مسکونی واقع در قطعه یک بخش بیست و پنج شهرستان المرد به شماره پالک 8742
(محله محمد شــریفی) مفقود گردیده اســت و متقاضی دریافت وضعیت بنا می باشد .لذا این شهرداری مراتب را آگهی نموده است تا چنانچه کسی نسبت به
پروانه ذکر شده ادعا و یا اعتراضی دارد تا ده روز پس از انتشار آگهی به شهرداری المرد مراجعه نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد این شهرداری طبق مقررات اقدام
به صدور وضعیت بنا خواهد کرد.
شهردار المرد – مهدی کشتکار

اطالعات زمانی به شرح ذیل می باشد:

-2آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه :تا ساعت  19روز سه شنبه مورخ 97/10/25
-3آخرین مهلت بارگذاری اسناد در سامانه :تا ساعت  19روز چهارشنبه مورخ 97/11/10

-4نام و نشانی مشاور :شرکت مهندسی مشاوران شیراز انرژی (مشیران) به نشانی :بلوار شهید رجایی (فرهنگ شهر) ،کوچه  -42فرعی
 42/4پالک  122کدپستی 71876-86144 :تلفن 071-36316126-7 :و فاکس36303791 :

این آگهی به منظور ارزیابی کیفی مناقصه گران انتشار یافته و پس از ارزیابی ،از مناقصه گران واجد شرایط جهت مراحل بعدی و

دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه دعوت به عمل خواهد آمد.

ســایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد اســتعالم ارزیابی کیفی مندرج است و همچنین مناقصه گران می توانند جهت دریافت
اطالعات بیشتر با شماره تلفن  071-32142805آقای مهندس شفیعی تماس حاصل نمایند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :تلفن مراکز راهبری و پشتیبانی سامانه  021- 41934و تلفن دفتر
ثبت نام 88969737 :و  021- 85193768می باشد.
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