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رئیــس مرکــز اطــاع رســانی پلیس فــارس کلیــپ صوتی
و متــن منتشــر شــده در بیــن شــهروندان تعــدادی از
شهرســتان های اســتان مبنی بر بیهوش کردن افراد در
منزل و ســرقت اشــیاء و لوازم مســکونی صحت ندارد و
کذب محض است.
ســرهنگ حمیــد افرامن بیــان کرد :در پی انتشــار کلیپ
صوتــی و خبــری در فضای مجازی مبنی بــر اینکه افرادی

بیهوش کردن افراد و سرقت منزل با ترفند فروش پتو و پارچه صحت ندارد

بــه بهانه فروش پتــو یا پارچه و متر کردن قواره پارچه ها
وارد منزل شهروندان می شوند و پس از آن با بیهوش
کــردن صاحــب خانــه اقدام به ســرقت اشــیای کم حجم
و بــا ارزش مــی کننــد کــه بررســی موضــوع در دســتور کار
پلیس قرار گرفت.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

وی افــزود :در بررســی هــای تخصصــی و اســتعالم از
ســامانه پلیس مشــخص شــد که چنین اخباری صحت
ندارد و کذب است.
ســرهنگ افرامن با بیان اینکه شــهروندان به شــایعات
فضــای مجازی توجــه نکنند و هرگونه اخبــار صحیح را از

ســایت های مجاز و معتبر دنبال کنند ،به مردم شــریف
اســتان فــارس توصیــه کــرد به افــراد ناشــناس ،غریبه و
مشــکوک که بــه عنــوان دوره گرد اقدام بــه فروش کاال
مــی کنند اعتماد نکرده و تحت هیچ شــرایط و بهانه ای
آنان را به منزل خود راه ندهند.

رئیــس مرکــز اطــاع رســانی از شــهروندان درخواســت
کــرد درصورت مشــاهده افراد یا خودروهای ناشــناس و
مشــکوک که در اطراف منزل یا محل کســب آنان پرسه
مــی زننــد ضمن ثبت مشــخصات ظاهری فــرد و خودرو،
مراتب را از طریق تلفن  110به پلیس گزارش کنند.

استاندار فارس در جلسه گردهمایی فرمانداران استان:

نگران افزایش موارد ابتال به کرونا در فارس
هستیم

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به کاهش آمارهای ابتال
و بســتری مبتالیان به کرونا در بیمارستانهای فارس ،وضعیت موجود
کرونایی این اســتان را قابل اعتماد ندانست و نسبت به افزایش آمارها
به دلیل کاهش حساسیت مردم و افت سطح رعایت شیوهنامهها ،ابراز
نگرانی کرد و هشدار داد.
ســید وحیــد حســینی چهارشــنبه  ۲۲دی در چهارصد و هفتــاد و دومین
نشســت روزانــه ســتاد دانشــگاهی مدیریــت بیمــاری کووید  ،۱۹بــا بیان
اینکــه مجموعــه ســامت فــارس از کاهــش رعایــت شــیوه نام ههــای
بهداشــتی در برابــر کروناویــروس ،گفــت :در شــرایط فعلــی ضــرورت دارد
شــهروندان بــا اهتمام جدی در تزریق دوز ســوم واکســن بیش از پیش
نسبت به رعایت شیوه نامههای بهداشتی احساس مسئولیت داشته
باشــند ،زیرا هرگونه عادی انــگاری در برابر این بیماری میتواند وضعیت
استان را بحرانی کند.
او با اشاره به افزایش آمارهای جهانی در خصوص شیوع ُامیکرون اظهار
کــرد :ورود ســویه امیکرون به کشــور و ســرایت پذیری باالی این ســویه،
هرگونــه بــی توجهی و ســهل انگاری ،تهدیدی برای بازگشــت بــه روزهای
بحرانی کرونا است.
سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز ،توجــه توامــان بــه موضــوع
واکسیناســیون در کنــار رعایــت شــیوه نام ههــای بهداشــتی را دو راهکار
مطمئن در برابر کرونا و سویه های جدید آن عنوان و اضافه کرد :دریافت
دز ســوم واکســن و افزایش ایمنی فــردی و عمومی در برابــر این بیماری،
در حال حاضر مهم ترین توصیه برای کاهش خطر کرونا و شــیوع ســویه
امیکــرون در جامعــه اســت .حســینی همدلــی و همراهــی بیشــتر مــردم
در رعایــت شــیوه نام ههــای بهداشــتی در برابــر کروناویــروس را کمک به
مجموعــه ســامت ســامت دانســت و با اشــاره بــه کاهش قابــل توجه
لهــای بهداشــتی در ســطح جامعــه ،خواســتار همــکاری
رعایــت پروتک 
بیشتر مسئوالن دســتگاههای اجرایی استان در خصوص رعایت کامل
پروتکلهای بهداشتی در اصناف و اماکن پر تردد شد.
او همچنین ســهل انگاری برای دریافت واکســن و کاهش رعایت شیوه
نامههای بهداشتی را موجب گسترش بیماری کووید ۱۹و چرخش سریع
آن در بین افراد جامعه عنوان کرد و گفت :افرادی که تاکنون برای دریافت
واکســن خود علیه کروناویروس اقدام نکردهاند ،بیشتر در معرض خطر
ابتال به این بیماری و مرگ ناشی از آن هستند.
حســینی در ایــن نشســت بــا بررســی آخریــن وضعیــت ابتــا در مناطــق
مختلــف اســتان ،میــزان مشــارکت در برنامــه واکسیناســیون ،نحــوه
خدمــت رســانی به بیمــاران در بخشهای عادی و ویژه بیمارســتانهای
استان ،میزان مراجعه به مراکز  ۱۶ساعته ،نحوه فعالیت آزمایشگاههای
تشخیصی کووید ۱۹و انجام تستهای سریع ،آمار جانباختگان این بیماری
در شیراز و مناطق مختلف استان و اقدامات کارگروههای مختلف ستاد
دانشگاهی مدیریت بیماری کووید ۱۹را ارزیابی کرد.
به گزارش ایســنا ،طی روزهای اخیر ،شــاهد کاهش تعداد موارد بســتری
بــه دلیــل ابتــا بــه کرونــا در بیمارســتانهای فــارس و کــم شــدن تعــداد
مراجعــان روزانــه بــه دلیل بــروز عالئم بیمــاری و فوت بر اثر ابتــا به کرونا
در استان فارس بودهایم ،روندی که کارشناسان و مسئوالن بهداشتی،
اعتقاد دارند با توجه به کاهش حساســیتهای مردم نســبت به رعایت
پروتکلها ،پایدار نخواهد بود.

نگاه به سرمایهگذاری باید تغییر کند
مدیریت تعاملی با رعایت خط قرمزها در دستور کار باشد

اســتاندار فــارس گفــت :فرمانــداران
شهرســتان ها باید با رعایــت خط قرمز ها
با رویکرد تعاملی مدیریت کنند.
دکتــر محمــد هــادی ایمانیــه در جلســه
گردهمایــی فرمانــداران اســتان بــا بیــان
اینکه باید تا آخرین روز مسئولیت با تمام
تــوان خدمتگــزار باشــیم ،اظهارداشــت:
مســئولیت پذیری مدیران نباید وابســته
بــه خوشــآمد دیگران باشــد و بــرای رضای
خداوند باید تالش کنیم.
نماینــده عالــی دولــت در اســتان فارس با
اشــاره به اینکه نباید تســلیم فشــارهایی
کــه بــرای انتصابــات وجــود دارد بشــویم،
افــزود :بــه هیچ وجه زیر بار افــراد کم توان
و یــا افــرادی کــه دارای مشــکالت مالــی و
اخالقی هستند نروید.
وی ادامــه داد :انتظــار داریــم فرمانــداران
بــا حضــور و بازدیــد از همــه بخــش هــای
شهرســتان ،مســائل و معضــات را
رسیدگی و مخصوصا به مناطق محروم تر
که صدایشان کمتر به مسئوالن می رسد
توجه ویژهای داشته باشند.
اســتاندار فــارس با بیــان اینکه شــهرهای
اســتان کــه فاقــد تاسیســات فاضــاب
هســتند بــرای احــداث فاضــاب پیگیــری

الزم را انجــام دهنــد ،اظهارداشــت :بــرای
تأمیــن اعتبــارات الزم بــه منظــور ســاخت
فاضــاب در حــال رایزنــی هســتیم و
فرمانــداران اســتان عــاوه بــر اعتبــارات
دولتــی بایــد بــا پیــش فــروش پســاب
فاضــاب بــه صنایع اطــراف در ایــن زمینه
تالش کنند.
دکتــر ایمانیــه ادامــه داد :بــا طــرح فروش
پســاب فاضــاب بــه صنایع ،هم مشــکل
فاضــاب شــهرها حــل مــی شــود و هــم
مشــکل کمبود آب صنعت مرتفع خواهد
شد.
نماینــده عالــی دولــت در اســتان فــارس،
بــاز اســتفاده از آب در صنعــت ،کنتــرل
برداشــت غیــر مجــاز از چا ههــای آب بــا
در نظــر گرفتــن وضعیــت بهــره بــرداران و
تامیــن جایگزیــن و احــداث کانالهــای
انتقــال آب بــرای جلوگیــری از هدررفــت را
از جملــه طــرح هــای مهــم بــرای مدیریــت
مصرف آب برشمرد و افزود :تغییر الگوی
کشــت با همــکاری جهادکشــاورزی در هر
شهرســتان ،ترویــج کشــت هــای گلخانــه
ای ،تقویت آبیاری تحت فشار و گسترش
کشــت و صنعــت از دیگــر راهکارهــای
کنترل مصرف آب محسوب میشود.

فیلــم ملکــه زنبوران عســل بــا درونمایه مبــارزه با
تروریســم و خرابــکاری ،وجــود نیروهــای امنیتــی را
ضامن امنیت کشور میداند.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی و روابــط عمومــی
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان فارس؛
ســینما هنرشــهر آفتــاب ،پذیــرای نخســتین
پخــش عمومــی فیلــم ملکــه زنبــوران عســل
بود.
شهــای دس ـتاندرکاران
پــس از پخش فیلــم ،تال 
ایــن فیلــم بــا حضــور حمیدرضــا قانعــی ،مدیــرکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس ،پاس داشته شد.
ایــن فیلــم بــا درونمایــه مبــارزه بــا تروریســم و
خرابــکاری ،وجود نیروهای امنیتی را ضامن امنیت
کشور میداند.

وی ادامــه داد :ارتقای تکنولــوژی در حوزه
کشــاورزی نیــز کــه موجــب مــی شــود در
واحد ســطح ،برداشــت محصول بیشتری
داشــته باشــیم موجب کنترل مصرف آب
خواهد شد.
اســتاندار فــارس بــا تأکیــد بــر اینکــه
فرمانــداران بایــد بــا رصــد مشــکالت و
معضالت شهرستان ،مانع از بروز مسائل
و بحران های اقتصادی و اجتماعی شوند،
افــزود :یکــی از انتظــارات از فرمانــداران،
میــدان دادن بــه جوانــان و فراهــم کــردن
زمینه حضور آن ها در کنار مدیران است.
دکتــر ایمانیــه بــا اشــاره بــه ســفرهای
شهرســتانی مدیریــت ارشــد اســتان و
تعهــدات ایــن ســفر ،تصریــح کــرد :قــول
هایــی کــه در ایــن ســفرها داده مــی شــود
بایــد پیگیــری و محقــق شــود و ایــن
موضــوع ،مولفه مهــم ارزیابــی فرمانداران
است.
نماینــده عالــی دولــت در اســتان فــارس
بــا تأکیــد بــر اینکــه موضوعــات اجتماعــی
از مهمتریــن مســائل هــر شهرســتان
محســوب میشــود و فرمانــداران بایــد
نیروهــای توانمنــدی را در ایــن حــوزه بکار
گیرند ،گفــت :باید از همه ظرفیت ها برای

کنتــرل آســیب هــای اجتماعــی اســتفاده
کنیــم و اجــازه ندهیم جامعه بــه هیچ چیز
بدی عادت کند.
وی با اشاره به لزوم آمادگی شهرستان ها
بــرای مدیریت حــوادث غیرمترقبــه ،ادامه
داد :الزم اســت چنــد نقطــه بــه عنــوان
قطــب تامیــن تجهیزات مشــخص شــوند
و امکانــات الزم بــرای مدیریــت حوادث در
آنجا ذخیره شود.
اســتاندار فــارس با بیــان این کــه الیروبی
و احــداث بندهــای خاکی خیلــی کم هزینه
تــر از احــداث ســد اســت ،اظهارداشــت:
آبخیــزداری میتوانســت بســیاری از
مشــکالت ســیل را مهــار کنــد کــه ایــن
موضــوع بایــد بیشــتر از قبــل مــورد توجه
قرار گیرد.
دکتــر ایمانیــه بــا تأکیــد بــر اینکــه تــا آخــر
امســال بایــد  ۱۰درصــد مــرگ ناشــی از
تصادفــات در هــر شهرســتان نســبت بــه
گذشــته کاهــش یابــد ،افــزود :در ســال
جدیــد نیــز در هــر فصــل بایــد  ۱۰درصــد
کاهــش مــرگ و میــر تصادفــات رانندگــی
داشــته باشــیم تــا در ســال آینــده۵۰ ،
درصــد تلفــات جــاده ای کمتــر از امســال
باشد.

نماینــده عالــی دولــت در اســتان فــارس
ادامــه داد :فرمانــداران بایــد طــرح
آمایــش ســرزمین در شهرســتان شــان
را بررســی و بازنگــری کننــد و در صــورت
نیــاز تــا پایــان ســال جــاری اگــر تغییراتــی
الزم اســت پیشــنهادات خــود را مطــرح
نمایند.
وی بــا تأکیــد بر اینکــه هیچ ســازمانی حق
ندارد چوب الیچرخ سرمایه گذار بگذارد،
تصریــح کــرد :نگاه به ســرمایه گــذاری باید
تغییر کند؛ در عین رعایت حقوق عمومی،
حمایــت جــدی از ســرمایه گــذاران صورت
گیرد.
اســتاندار فارس با بیــان اینکه فرمانداران
اســتان بایــد بســته هــای ســرمایه گــذاری
شهرســتان را بــا کمــک دســتگاههای
اســتانی آمــاده کــرده و بــه دنبــال جــذب
ســرمایه گــذاران باشــند ،گفــت :ترغیــب
ســرمایه گــذاران قبلــی بــرای توســعه
فعالیت هایشــان و جذب سرمایهگذاران

جدیــد بایــد در دســتور کار فرمانــداران
استان قرار گیرد.
دکتــر ایمانیــه با اشــاره به اینکــه صندوق
عدالــت و پیشــرفت در اســتان راه
انــدازی خواهــد شــد و اعتباراتــی در زمینه
مسئولیت اجتماعی صنایع و معادن هم
ایــن صندوق را تقویت خواهد کرد ،گفت:
فرمانداران باید در زمینه فعالیت شــهرک
صنعتی شهرستان جدیت داشته باشند
و موانــع گســترش واحــد هــای تولیــدی را
برطرف کنند.
نماینــده عالــی دولــت در اســتان فــارس
ادامــه داد :بــه منظور آمــوزش فرمانداران
استان میتوان از نشریه الکترونیک برای
معرفــی فعالیت های موفق و الگوســازی
استفاده کرد.
وی افــزود :مدیــران اســتان بایــد تفویــض
اختیارهای خوبی به شهرستان ها داشته
باشــند و مشکالت شهرستان ها به مرکز
استان کشیده نشود.

پخش فیلم ملکه زنبوران عسل در هنرشهر آفتاب
چکیده داســتان :شــفیع ناخواســته و نــاآگاه ،چند
تــن از بچ ههــای کار را در دام یــک تیــم خرابــکار قرار
میدهــد .هرچنــد بــا حضــور بــه موقــع نیروهــای
امنیتــی ،عملیات خرابکاری شکســت و عوامل آن
دســتگیر میشــوند؛ او در ایــن راه جــان خــود را از
دست میدهد
دستاندرکاران:
کارگردان :سید مجتبی اسدیپور
تهیهکننده :مهران جهاندیده
بازیگــران :فلور نظری ،علی تقیپور ،شــمیم بقولی،
بیتــا بهرامــی ،امیررضــا حســینی ،رهــا پارســا ،ســاره

آگهی مزایده

شرکت تعاونی مصرف کارکنان دولت شیراز به منظور تسهیل در خدماترسانی به همشهریان محترم تصمیم دارد تعدادی از غرفههای خود را در

فروشگاههای این شرکت جهت اجاره به مزایده قرار دهد .

غرفههای مربوط به فروشگاه مالصدرا خیابان جمالی:

بهــادری ،محدثــه تقویتــی ،ملیــکا غالمــی ،نیوشــا
محمودآبــادی ،بهــاره مددپــور ،ســارا قانع ،آیســان
رحیمی ،محمد رئیسی ،امیرحسین شایان ،سارینا
رئیســی ،الناز فرهادی ،فرزین رئیســی ،امیرحسین
صدیقــی ،روجــا اکبرپــور ،فرزانــه لط ـفاهلل ،مریــم
شــگرف ،ژالــه قالتی ،یاشــار کاظمی ،مریــم فالحتی،
فاطمــه نورمحمــدی ،پانیــا فضلــی ،ســارا منصوری،
توفیــق راهنمــا ،مجتبــی رحیمــی ،علــی رئیســی،
بابــک کاظمی ،اســماء باقــرزاده ،ضحا زال ،مدیســا
سالبهی ،مهدیس سالبهی ،لیام کشاورز ،مهرسانا
اســامی ،ایلمــاه رفیعــی ،امیرمهــدی خوشــبویی و

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مســلم جهانبخش فرزند محمد نبی به شــماره شناســنامه  4220315799صادره از بویر احمد در مقطع کارشناســی رشته مهندسی
تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی صادره از واحد دانشگاهی ارسنجان به شماره  149616000421مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان به نشانی ارسنجان ارسال نماید.
نوبت چاپ اول 1400/10/23 :

 -1لوازم ورزشی  -2لوازم آرایشی

غرفههای مربوط به فروشگاه کوی زهرا جنب کالنتری کوی زهرا و خیابان نرجس

 -1طالفروشی  -2ظروف تفلون  -3سیسمونی نوزاد  -4کتابفروشی  -5کبابی  -6لبنیات  -7قصابی

بهمنظور پیگیری در خصوص شرایط دریافت غرفهها از تاریخ چاپ آگهی تا تاریخ  ۱۴۰۰/۱۰/۲۸همهروزه صبحها از  ۸:۳۰لغایت  ۱۲:۳۰و عصرها
از  ۱۶:۳۰لغایت( ۱۹:۳۰پنجشنبه عصر و جمعهها شرکت تعطیل میباشد) میتوانند به آدرس شیراز بلوار الزهرا خیابان نرجس شرکت تعاونی مصرف
کارکنان دولت شیراز مراجعه نمایند.

سید علیرضا موسوی
دستیار :۱زهرا وفادار
دستیار برنامهریز :باران ایزدی
منشی صحنه :شکوفه چعبی
عکاس :هانیه قاسمیان ،معصومه دلیر
مدیر تصویربرداری :علیرضا دهقان دهزیری
دســتیاران :آرمــان عابــدی ،حمیدرضــا نیکخــواه،
هانیه قاسمیان
مدیر صدابرداری :میالد فتوحیزاده
دستیار صدابرداری :علیرضا کمالی
طراح صحنه :کورش خرم

گروه لباس :زهره فخر پور
دستیار لباس :فرزانه لطفاهلل ،مریم فالحتی
طراح گریم :زهرا وفادار
دســتیار گریــم :امیرحســین ســبحانیان ،آرام
جهانگردی
مدیر تولید:حسین ابراهیمی دستگردی
جانشین تولید :جواد نعمتی
مدیر تدارکات :افشین امینی
حمــل و نقــل :محســن طیبــی ،پیمــان جهاندیده،
مسعود مرادی
روابط عمومی :حسین رنجبر.

نوبت چاپ دوم1400/10/30 :

نوبت چاپ سوم1400/11/07:

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه140004011179000124/ 1:
بدینوســیله به خانم ها طیبه بیگم ،خدیجه بیگم ،طاهره سادات ،ســیده مدینه ،رحیمه ،هدیه همگی اسدپور فرزندان مرحوم سید عبدالرحمن بدهکار پرونده کالسه
 140004011179000124/ 1که برابر گزارش  1400/10/15 - 73415/30اداره پست ،شناخته نگردیده اید ،ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی85/4/6 - 771364040
بین شــما و بانک کشاورزی شعبه رحمت آباد مبلغ  7/926/623/793ریال بانضمام حقوق دولتی بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه ،بستانکار درخواست
صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده  18/19آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما

شرکت تعاونی مصرف کارکنان دولت شیراز

ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه تماشا درج و منتشر می گردد ظرف مدت بیست روز نسبت
به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری ،عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
/4756م.الف -رئیس واحد اجرای اسناد رسمی زرقان – حشمت مردانه

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه140004011179000126/ 1 :
بدینوسیله به خانم ها معصومه و آذر زارع و آقای سجاد زارع فرزندان مرحوم نوروز بدهکار پرونده کالسه 140004011179000126/ 1که برابر گزارش
 1400/10/15 - 73415/32اداره پســت ،شــناخته نگردیده اید ،ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی 86/6/12 - 775227191بین شــما و بانک
کشاورزی شــعبه رحمت آباد مبلغ  583/821/940ریال بانضمام حقوق دولتی بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه ،بستانکار درخواست
صدور اجرائیه نموده پس از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالســه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده  18/19آئین نامه اجرائی
مفاد اســناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشــار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه تماشا درج و
منتشر می گردد ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری ،عملیات اجرائی طبق
مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
/4755م.الف -رئیس واحد اجرای اسناد رسمی زرقان – حشمت مردانه

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  4شیراز
خانم آذر حاتمی به موجب وکالتنامه  319645مورخ  1400/09/16دفترخانه  5شــیراز به وکالت از آقای محسن دادخواه با تسلیم چهار برگ استشهادیه که در دفاتر
اســناد رسمی شماره  5و  100شیراز تنظیم گردیده است مدعی اســت که تعداد  2جلد سند مالکیت مربوط به ششدانگ پالک  1789/58واقع در بخش چهار شیراز
که ذیل شــماره  664صفحه  316دفتر  7امالک و ذیل شــماره  776صفحه  193دفتر  258به نام رجب علی روزگرد وزرین براتی ثبت و اسناد مالکیت بشماره چاپی
 481097و  2/820300صادر و به موجب ســند  50320مورخ  1389/06/31دفتر  51شیراز مع الواسطه به محسن دادخواه منتقل شده و به موجب سند شماره 50815
مورخ  1389/12/04دفتر  51شــیراز نزد بانک ملت مدیریت شعب استان فارس در رهن اســت به علت جابجایی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند
المثنی نموده اســت مراتب طبق ماده  120اصالحی آئين نامه قانون ثبت آگهی می شــود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود
سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/4754م.الف -رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  - 5از طرف غالمرضا آقائی اردکانی

تلفن تماس ۰۷۱۳۷۲۷۹۲۹۰ - ۰۷۱۳۷۲۶۷۱۳۷ - ۰۹۱۷۷۱۲۸۷۷۳

نوبت اول :پنجشنبه 1400/10/23

آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای

نوبت دوم :شنبه 1400/10/25

اداره کل امور عشایر استان فارس در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خود به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.irبرگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی

دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد .به پیشنهادهای واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

شماره مناقصه مرجع

عنوان پروژه

شماره مناقصه سامانه ستاد

مبلغ برآورد اولیه بر
اساس فهرست بهاء
( 1398ریال)

مدت اجرا

مبلغ ضمانت نامه یا فیش
نقدی شرکت در فرآیند
ارجاع کار (ریال)

صالحیت های مورد نیاز

زمان و ساعت ارسال به
صفحه اعالن عمومی

مهلت و ساعت دریافت
اسناد

مهلت و ساعت ارسال
پاکت های پیشنهاد

زمان بازگشایی پاکت ها

ساعت بازگشایی
پاکات

1400/9127

حفاری و پمپاژ یک حلقه
چاه آهکی در منطقه دشت
اعال شهرستان قیر و کارزین

2000003135000005

19/496/303/970

پنج ماه

974/815/000

صالحیت و رتبه بندی
کاوشهای زمینی و
صالحیت حفاری

از ساعت  12:00مورخ
1400/10/21

تا ساعت  12:00مورخ
1400/10/27

تا ساعت  12:00مورخ
1400/11/07

1400/11/09

8

1400/9126

حفاری و پمپاژ یک حلقه
چاه آهکی به عمق  285متر
در منطقه خافتر شهرستان
خفر

2000003135000006

صالحیت و رتبه بندی
کاوشهای زمینی و
صالحیت حفاری

از ساعت  12:00مورخ
1400/10/21

تا ساعت  12:00مورخ
1400/10/27

تا ساعت  12:00مورخ
1400/11/07

1400/11/09

1400/8117

حفاری و پمپاژ یک حلقه
چاه آهکی و جاده دسترسی
در منطقه تنگ بهدانه
شهرستان جهرم

2000003135000007

صالحیت و رتبه بندی
کاوشهای زمینی و
صالحیت حفاری

از ساعت  12:00مورخ
1400/10/21

تا ساعت  12:00مورخ
1400/10/27

تا ساعت  12:00مورخ
1400/11/07

1400/11/09

19/969/268/865

19/854/194/432

پنج ماه

پنج ماه

آدرس :شیراز خیابان فلسطین تقاطع هدایت اداره کل امور عشایر فارس تلفن  07132355099و دورنگار 07132303522
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش ثبت نام/پروفایل تأمین کننده/مناقصه گر موجود است.
شناسه1258776 :

998/463/000

992/710/000

/6139م.الف -اداره کل امور عشایر استان فارس

8:30

9

