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استان

* سال دوازدهم * شماره 2155
چهارمین گام نشســت مشورتی شــورای فضای مجازی
اســتان فارس با فرهنگوران ،هنرمندان ،اصحاب رسانه
و فعــاالن فضای مجــازی که از دو ماه پیــش با رویکرد
بهرهگیری از انتقادات ،پیشــنهادها و ایدههای آنان توسط
دبیرخانه این شورا در راستای آسیبشناسی و ارائه راهکار
برای اثرگذاری بیشتر فرهنگی و هنری در این بستر برگزار
شده بود ،برداشته شد.
صابر ســهرابی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
فارس پس از شــنیدن دیدگاهها در این نشســت با بیان
اینکه مبــارزه با بیماری کرونا کمتــر از جهاد دوران دفاع
مقدس نیست ،گفت :در این  6ماه جامعه بشری با پدیدهای
روبرو شــد که افزون بر چالشــی برای دانش ،بشریت را
نیز زمینگیر و درمانده کرده اســت .ایــن چالش ما را به
اندیشیدنی بیشتر کشید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد
فارس در خصوص انتظارات در وضعیت
کرونا:

رسانهها باید به
امیدآفرینیو
شادیگستری بین مردم
توجه داشته باشند

اکنون زمانی است که همگان همچون دوران دفاع مقدس
باید در کنار هم به مبارزه بــا این بیماری بپردازند .در این
مبارزه فرهنگوران ،هنرمندان و اصحاب رسانه در خطمقدم
هستند و انتظارات مردمی نیز بیشتر است.
انتظار از فرهنگوران ،هنرمندان و رســانههای این است
که افزون بر آگاهیبخشــی در زمینه پیشگیری از بیماری
به امیدآفرینی و شادیگستری به جامعه و مردم نیز توجه
داشته باشند.
شــرایطی که اکنون جهان و کشــور ما با آن روبرو شده
است افزون بر تندرســتی ،دیگر وجوه اجتماعی همچون
سیاست ،فرهنگ ،اشتغال ،درآمدزایی و از همه مهمتر روح
و روان مردم را نیز به مخاطره انداخت .در چنین هنگامهای
امیدآفرینی و شادیگستری بیش از هر زمان دیگری برای
مردم دارای اهمیت خواهد بود.
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از اسفند ماه سال پیش تا کنون که بیماری کرونا در ایران
ما گسترش پیدا کرد ،فرهنگوران ،هنرمندان و رسانههای
فارس در هر رســانه ،گروه و دستهای و گاه همشهریان به
صورت انفرادی به تهیه محتوا و پخش محتواهایی در این
زمینه پرداختند که جای تقدیر دارد.
اکنون ما با امکانات و زمان کم ،باید تالش کنیم تا جامعه را
از بحران پیشآمده دور نگه داریم.
ایــن اداره کل تــا کنــون در تهیه و پخــش محتواهای
آگاهیبخش ،امیدآفرین و شادیگســتر به ویژه در فضای
مجازی ،کمکهای مادی و معنوی خود را انجام داده است.
راهاندازی قرارگاههای رسانهای فارس برای مبارزه با بیماری
کرونا یکی از این کمکهای این اداره کل در انتشار هر چه
بیشتر تولیداتی با این موضوع بود .پرداخت تسهیالت نیز
از کمکهای مادی این اداره کل به شمار میآید که بر آنیم

تا با پرداخت کمکهای بالعوض ،از فعالیتهای فرهنگی و
هنری پشتیبانی بیشتری داشته باشیم.
امید داریــم تا این کمکهای مــادی و معنوی ما به حوزه
فرهنگ و هنر ،سبب شود تا با برداشتن باری از دوش آنان،
زمینه را برای پویایی بیشــتر و کم شدن خسارتهای وارد
به آنان فراهم آورد.
همچنین از همــه فرهنگوران ،هنرمندان و شــهروندان
درخواست میکنیم تا ایدهها و تولیدات خود را در زمینههای
آگاهیبخشــی ،امیدآفرینی و شادسازی مردم به دبیرخانه
شورای فضای مجازی ارائه دهند و در پایان اعضا هر کدام
بــه بیان دیدگاه های خود در زمینه ورود مؤثر و جدی تر در
فضای مجازی و تولید محتوای جذابتر پرداخته و قرار شد تا
در این راستا کمیته های تخصصی نیز در ذیل شورای فضای
مجازی با جدیت مشغول فعالیت شوند.

معاون بنیاد مسکن کشور در نشست با مدیر کل بنیاد فارس و رئیس کمیسیون عمران مجلس:

ساالنه  40هزار میلیارد ریال هزینه عمران و بهسازی روستاها است
مهندس محمدرضا شــاملو معاون عمران روســتایی بنیاد
مسکن کشور در دیدار با عطاا ...زمانی مدیر کل بنیاد مسکن
اســتان فارس ،دکتر محمد رضا رضایی کوچی نماینده مردم
شهرســتانهای جهرم و خفر در مجلس شورای اسالمی و
رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت :ساالنه  40هزار
میلیارد ریال هزینه عمران و بهسازی روستاها است که در این
میان حدود  ۳۰درصد از این اعتبارات تأمین می شود.
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان فارس ،مهندس
شاملو خواستار مساعدت مجلس برای تأمین اعتبارات حوزه
توسعه روســتایی شد و با اشــاره به برخی از عملکردها در
حوزه عمران روســتایی افزود :حدود  ۳۹هزار روستای کشور
که معادل  ۹۸درصد از روستاهای واجد شرایط هستند اکنون

در  ۴۷درصد از روســتاها هنوز آغاز نشده که بخشی از آن در
سال جاری عملیاتی خواهد شد.
مهندس شــاملو در ادامه گفت ۱۹ :هزار مسکن روستایی تا
کنون بهسازی شده است ،بهسازی روستاها نقش فراگیر و
موثر در افزایش ماندگاری روســتاییان دارد بهسازی انجام
شده در روستاها معادل  ۵۰درصد روستاها را شامل میشود
که این کار شــامل اصالح شبکه معابر ،دفع آبهای سطحی،
اصالح شبکه هدایت آبهای ســطحی ،ساماندهی محالت،
احداث بوستان روستایی است.
معاون عمران روســتایی بنیاد مسکن کشور همچنین با ارائه
گزارشی از چهار سال گذشته گفت :بنیاد مسکن دراین مدت
مبادرت به اجرای طرح آسفالت در  ۱۱هزار و  ۳۰۰روستای

طرح هادی دارند و بیش از  ۲۰میلیون نفر افراد روســتاهای
بــاالی  ۲۰خانوار تحت پوشــش این طرحها قــرار گرفته
انــد و از مواهب آن بهره می برند ،ایــن حجم کار عمرانی و
محرومیت زدایی در مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور بی
سابقه است .قطعاً بسیاری از این فعالیت ها در استان فارس و
در شهرستان جهرم رقم خورده است.
معاون عمران روســتایی بنیاد مسکن کشور همچنین با بیان
اینکه همه ساخت و ســازها و فعالیتهای محدوده روستا در
چهار چوب مصوبات طرح هادی اســت ،اســتان فارس را از
مناطق اولویت دار در اجرای طرح های هادی دانست و گفت:
حدود  ۲۰هزار طرح هادی روســتاها به مرحله اجرا در آمده
است و با توجه به محدودیتهای مالی کار اجرایی طرح هادی

سراسر کشور کرده است.
وی افزود :در این راســتا ۹۲میلیون متر مربع آســفالت در
روستاهای کشور انجام شــده است ،همچنین در روستاهای
کشور ،در این مدت ۱۲ ،هزار کیلومتر بازگشایی معابر و جدول
گذاری انجام شده است .شاخص اجرای طرحهای هادی در
روستاهای کشور ۵۰درصد است .در این نشست دکتر محمد
رضا رضایی کوچی نماینده مردم شهرستانهای جهرم و خفر
در مجلس شورای اسالمی و رئیس کمیسیون عمران مجلس
نیز با باین اینکه توسعه روستایی در مناطق محروم و روستاها
باید با جدیت دنبال شــود از تالش های بنیاد مســکن برای
تأمین سرپناه مناســب برای اقشار مختلف جامعه و همچنین
اجرای طرح های توسعه روستایی تقدیر کرد.

رئیس اداره ارتباطات سازمان فرهنگي ،اجتماعي و ورزشي شهرداري شيراز:

کالنشهر شيراز در دهه واليت و امامت در باب تبليغات ،آذينبنديها و چراغانيها درخشيد
رئیس اداره ارتباطات سازمان فرهنگي ،اجتماعي و ورزشي شهرداري
شــيراز عنوان کرد :سازمان فرهنگي شهرداري شــيراز با اقدام به
تبليغات حوزه شــهري ،آذين بندي و چراغاني معابر در دهه واليت و
امامت ،همگام با ديگر بخش هاي شــهرداري شيراز به پيشواز اعياد
بزرگ مسلمانان عيد قربان و عيد غدير خم رفت.
سيد عليرضا ديهيمي در اين رابطه به فعاليت هاي تبليغاتي سازمان
فرهنگي شهرداري شــيراز در همکاري با روابط عمومي و بين الملل
شهرداري شيراز ،اشاره کرد و گفت :در اين راستا با تأکيدات شهردار
شــيراز و رياست سازمان فرهنگي شهرداري ،با بهره گيري از 195
سازه هاي پهن پيکر ،متوسط و کوچک تبليغاتي ،بيش از  1800متر
بنر چاپ و نصب شده که جلوه کالنشهر شيراز را در اعياد بزرگ دهه
واليت و امامت امسال دگرگون کرد.
رئيس اداره ارتباطات سازمان فرهنگي ،اجتماعي و ورزشي شهرداري
شيراز با بيان اينکه با تعامل و همکاري مناطق يازده گانه شهرداري

در حوزه تبليغات شــهري نصــب بنر ،پرچم و ريســه هاي رنگي،
چراغاني ،برپايي ايســتگاه هاي صلواتي توزيع ماسک و ...در سطح
شهر صورت گرفته اســت ،ابراز داشت :اختصاص بنر در همکاري با
گــروه هاي مردمي ،هيأت ها و کانون هــا از ديگر اقدامات اين اداره
بوده است.
ديهيمي خاطرنشان کرد :يکي از مهم ترين وظايف سازمان فرهنگي
شــهرداري شيراز انتشــار و انعکاس کليپ هاي مردمي با محوريت
افزايش روحيه نشــاط و شادي مردم اســت که در اين زمينه نيز در
قالب پادکســت ،کليپ و فيلم کوتاه به همت معاونت هاي فرهنگي،
هنري و اجتماعي ســازمان ،اقداماتي در خور انجام گرفته که در دهه
واليت در بازه هــاي زماني گوناگون در فضــاي مجازي و صفحات
پربازديد انتشار يافت.
وي توضيح داد :تبليغات شهري صورت گرفته در دهه واليت و امامت
و ايام مبارک عيد غدير ســال جاري در مقايسه با سال هاي گذشته

وســعت يافته؛ همچنين شهرداري هاي مناطق و سازمان هاي همراه
با برگزاري برنامه هاي مختلف فرهنگــي و اجتماعي محله محور به
ويژه براي شهروندان محالت کمتر برخوردار به اميد آفريني و نشاط
اجتماعي پرداختند.
ســيد عليرضا ديهيمي با اشاره به نياز مبرم بيماران به خون در شهر
شــيراز به منزله قطب پزشکي کشور اظهار کرد :شيوع بيماري کرونا
ســبب شد ذخاير خوني کاهش يابد و با توجه به نياز کالنشهر شيراز
به اين مايع حياتي ،در همراهي سازمان انتقال خون و با هدف تشويق
همشهريان به اهداي خون با تهيه کليپ و تبليغات در فضاي مجازي و
نيز در سطح شهر شهروندان به اداي نذر خون در اعياد بزرگ اسالمي
و عيد سعيد غدير دعوت شدند.
رئیس اداره ارتباطات سازمان فرهنگي ،اجتماعي و ورزشي شهرداري
شيراز بيان کرد :همچنين در آستانه ماه محرم و صفر و نيز گراميداشت
چهلمين ســالگرد دفاع مقدس که مورد تأکید رهبري معظم انقالب و

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  139960311009001467مورخ  1399/5/13هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فیروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید حسین شجاعی فرزند سید محمد حسن به شماره شناسنامه  2440038725صادره

از در یک باب خانه به مســاحت  250/12مترمربع پالک  81فرعی از  946اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  946اصلی قطعه یک واقع در بخش هشت فیروزآباد
فارس خریداری از مالک رســمی آقایان ابراهیم،اسداله و خانم ها آمنه و طاهره همگی صباحی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 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 ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول1399/5/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/6/3 :

/145م.الف -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  -تیمور منصوری

آگهی ابالغ اجرائیه
آگهی ابالغ اجرائیه کالســه 139904011186000083/1 :بدینوســیله به خانم معصومه بیات فرزند بشیر به شــماره ملی  2297422271بدهکار پرونده اجرائی کالسه

 9900086که برابر گزارش شــماره  816/231مورخ  1399/4/10توســط مأمور اداره پست شناخته نگردیده اید به شما ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی شماره
 97183986806مورخ  1397/12/18بین شما و بانک ملت میمند مبلغ  134961044بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه
نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده  18/19آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می
گردد از تاریخ انتشــار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب اســت فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار (تماشا) چاپ شیراز و یک نوبت در هفته نامه آفاق
 /هفته نامه صدای شــرق چاپ فیروزآباد درج و منتشــر می گردد ظرف مدت ده 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.
تاریخ انتشار1399/5/19 :
 /132م.الف  -مسئول واحد اجرای اسناد رسمی فیروزآباد – تیمور منصوری

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139960311241000788مورخ  99/4/2موضوع پرونده کالسه شماره  1398114411036000138هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه  5تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ناهید جوانی به شناسنامه
شماره  757کدملی  2297485409صادره از شیراز فرزند شکراهلل در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  103.43مترمربع به پالک  329فرعی از  1737اصلی مفروز و

مجزی شــده از پالک شماره  1737اصلی واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  5که در حصه مشاعی متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار

اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1399/5/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/6/3 :
/ 3590م.الف -از طرف رئیس ثبت اسناد و امالک – ابراهیم حفار
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139960311009001352مورخ  1399/5/5هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فیروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فریدون کرمی فرزند حشمت به شماره شناسنامه  482صادره از در یک باب خانه
به مســاحت  266/56مترمربع پالک  599فرعی از  994اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  5فرعی از  994اصلی قطعه یک واقع در بخش هشت فیروزآباد فارس

خریداری از مالک رســمی آقای بهمن بهلولی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 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 ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1399/5/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/6/3 :
/131م.الف -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  -تیمور منصوری

نماينده ولي فقيه و امام جمعه شــيراز اســت ،برنامه هايي به منظور
حمايت از گروه هــاي مردمي و هيأت هاي مذهبــي صورت گرفته
است؛ افزون بر اين فضاي شهر متناسب با اين رويدادها و در سوگ
سيد و ساالر شــهيدان حضرت اباعبدا ...الحســين (ع) رخت عزا
خواهد پوشيد.
وي با بيان اينکه در سال جاري معابر و ميدان هاي بيشتري در سطح
شهر و محالت براي اين مهم در نظر گرفته شده است ،اظهار داشت:
مسائل ياد شده مورد تأکید سازمان فرهنگي شهرداري شيراز است
که در جلسه اي به رياست دکتر جعفری معاون فرهنگي شهردار و با
حضور شــهرداران مناطق يازده گانه و مديران شهرداري و سازمان
فرهنگي بر آن تأکید شده است؛ همچنين تمامي برنامه هاي فرهنگي
و اجتماعي به مناســبت اعياد اسالمي و عزاي حســيني با توجه به
دستورات ســتاد ملي مبارزه با کرونا و براساس شرع مقدس اسالم
برگزار مي شود.

آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی

شماره آگهی مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت2099005669000056 :
نوع فراخوان :ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای
شــرکت آبفا استان فارس در نظر دارد از طریق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک
مرحله ای نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد شرایط حداقل با رتبه  5در رشته آب و یا
ابنیه جهت پروژه احداث مخزن  1000متر مکعبی شهر حسامی اقدام نماید.
 -1محل پروژه :شهر حسامی
 -2مدت اجرا ء پروژه 24 :ماه
 -3محــل اخــذ اســناد :ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس
www.setadiran.ir
 -4برآورد اولیه 14.682.974.080 :ريال.
 -5تاریخ نهایی اخذ اسناد99/5/26 :
-6تاریخ نهایی قبول پیشنهادات99/6/10 :
 -7تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکات ارزیابی 99/6/11 :و تاریخ بازگشایی پاکات الف
و ج99/6/12 :
 -8به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت
مقرر در مناقصه ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -9مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  435.000.000ریال.

 -10قیمــت اســناد ( 1000000ریال) به حســاب 1528936404
بانک ملت به شناســه پرداخت  240008037112به نام شــرکت
آب و فاضالب اســتان فارس که حتم ًا از طریق ســامانه تدارکات
الکترونیکی دولت انجام پذیرد.
 -11اعتبارات طرح از محل اعتبارات طرح آبرســانی به شهرهای
دارای تنش آبی کد  1307002080می باشد.
 -12نوع تضمین شــرکت در مناقصه :ضمانت نامه بانکی(شــرکت در فرآیند ارجاع
کار) در وجه شرکت آب و فاضالب استان فارس( .سه ماه اعتبار)
 -13سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
 -14ایــن آگهی در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت بــه آدرسwww. :
 setadiran.irثبــت گردیــده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشــایی می گردد که
شرکت کننده (مناقصه گر) در سامانه ثبت نام و کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری
و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشند ،کلیه پاکات عالوه بر بارگذاری در سامانه بدون
هیچ تغییری می بایســت به صورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شــرکت آب و فاضالب
فارس گردد.
وب سایت جهت بازبینی آگهی مناقصه  www.abfa-fars.irمی باشد.
شناسه آگهی928716 :
تاریخ آگهی نوبت دوم 1399/5/22
تاریخ آگهی نوبت اول 1399/5/19

/5270م.الف -شرکت آبفا استان فارس

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139960311009001364مورخ  1399/5/06هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فیروزآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمحســین محمدنیا فرزند حســن به شماره شناسنامه  87صادره از فیروزآباد در
یک باب خانه به مساحت  189/78مترمربع پالک  600فرعی از  994اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  994اصلی قطعه یک واقع در بخش هشت فیروزآباد فارس
خریداری از مالک رسمی آقای سید عنایت اله فیروزآبادی به وکالت از دکتر عباس فیروزآبادی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 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 ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1399/5/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/6/3 :
/144م.الف -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  -تیمور منصوری
آگهی ابالغ اجرائیه
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 139904011186000085/1 :بدینوسیله به گلشن علی پور بنه خفرک فرزند مراد علی به شماره ملی  2451170166بدهکار پرونده اجرائی
کالســه  9900088که برابر گزارش شــماره  816/246مورخ  1399/4/12توسط مأمور پست شناخته نگرده اید به شــما ابالغ می گردد که برابر قراداد بانکی شماره
 9735768465مورخ  1397/4/4بین شما و بانک ملت میمند مبلغ  122480100ريال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه
نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده  18/19آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می
گردد از تاریخ انتشــار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب اســت فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار (تماشا) چاپ شیراز و یک نوبت در هفته نامه آفاق
 /هفته نامه صدای شــرق چاپ فیروزآباد درج و منتشــر می گردد ظرف مدت ده 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.
تاریخ انتشار1399/5/19 :
 /133م.الف  -مسئول واحد اجرای اسناد رسمی فیروزآباد – تیمور منصوری

آگهی مناقصه عمومی
نوبت دوم1399/6/2 :

نوبت اول1399/5/19 :
موضوع مناقصه:
 -1اجرای کانیو کنار  650متر و جدول بت دهانه  450 ،40متر.
 -2اجــرای دیوار بلوکی و پالســتر  1000متــر 3- .مخلوط ریــزی  10500مترمربــع (یک الیه)
محل اجرای پروژه :روستای رجاء آباد
مدت انجام کار 75 :روز می باشد.
جهت شــرکت در مناقصه ارائه ضمانت نامــه بانکی به مبلغ  440/000/000میلیــون ريال یا واریز به
صورت نقد به حســاب سپرده دهیاری به شماره  55697513975517/19نزد پست بانک به نام دهیاری
روستای رجاء آباد.
محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه و نمونه قرارداد :ساختمان بخشداری مرکزی شهرستان مرودشت
مسئول امور مالی دهیاری رجاءآباد
مهلت تحویل مدارک :پایان وقت اداری ششم شهریور ماه
زمان قرائت پیشنهادها :ساعت  9روز شنبه هشتم شهریورماه 1399
شرایط مناقصه:

 -1داشتن حداقل رتبه  5راهسازی از مراجع ذیصالح
 -2برندگان اول ،دوم ،سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده شرکت در
مناقصه آنها به نفع دهیاری ضبط و وصول می گردد.
 -3برنده مناقصه ملزم به ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان  10درصد کل مبلغ قرارداد می باشد.
 -4هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشــد و در این صورت ،سپرده توسط دهیاری مسترد
خواهد شد.
 -5دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -6شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف دهیاری (موضوع ماده  12آئین
نامه مالی دهیاری ها) می باشد.
 -7پیشــنهاددهندگان یا نماینــدگان آنها در صورت تمایل می توانند در کمیســیون مناقصه حضور
داشته باشند.
 -8تهیه نقشه و پروفیل طرح به عهده پیمانکار می باشد.
شماره تماس09393295504 :
شناسه آگهی928463 :

 /5047م.الف – دهیار روستای رجاء آباد  -علیرضا نظری

