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سپاه به بحث آسیبهای اجتماعی وارد میشود

در نشست کارگروه زنان و اشتغال و سرمایهگذاری کهگیلویه و بویراحمد مطرح شد

جشنواره برنج در کبگیان برگزار میشود

نشست مشترک کارگروه زنان و خانواده و کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری
استان کهگیلویه و بویراحمد به ریاست علی محمد احمدی استاندار استان و با
حضور خانم نظریپور کیائی مشاور وزیر کشور برگزار شد.
نشست مشترک کارگروه زنان و خانواده و کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری
استان کهگیلویه و بویراحمد به ریاست علی محمد احمدی استاندار استان و با
حضور خانم نظریپور کیائی مشاور وزیر کشور برگزار شد .در این نشست جمع
زیادی از مدیران استان کهگیلویه و بویراحمد ،معاون سیاسی استاندار و معاون
امور اقتصادی استاندار نیز جضور داشتند .در این نشست سه دستور کار مبنی
ت آپها
بر ساماندهی پارک بانوان ،آموزش زنان سرپرست خانوار و مشاغل استار 
بانوان مورد بررسی قرار گرفت و همچنین در خصوص جشنواره برنجکاری کبگیان
بحث شد .در ابتدا آذر صفایینیا مدیرکل امور بانوان استانداری کهگیلویه و
بویراحمد به توانمندی زنان استان پرداخت و بعد هم دستور کار جلسات را قرائت
کرد .صفایینیا در ادامه از برگزاری جشنواره شالیزار و برنجکاری کبگیان خبر داد
و گفت :امیدوارم با توجه به شرایط کبگیان همه مدیران و مسووالن در برگزاری
م بردارند .شاهرخ کناری فرماندار بویراحمد در ابتدا با قدردانی
این جشنواره گا 
از صفایینیا مدیرکل بانوان استانداری ،گفت :کبگیان در مسیر جاده ترانزیتی
پاتاوه-دهدشت قرار دارد و همچنین بهترین رودخانه در کنار این بخش عبور
میکنند و بهترین شرایط را برای کشاورزی دارد که امیدوارم در برگزاری جشنواره
شالیزار (برنج کاری) موافقتهای الزم صورت گیرد .علیمحمد احمدی استاندار
در این نشست بیان کرد :باید خروجی جلسات و کارهای صورت گرفته مشخص
باشد تا گامهای بعدی را برداریم .وی به جشنواره برنجکاری کبگیان اشاره کرد
و گفت :باید در این جشنواره دست کسانی را که باعث اشتغال و کار نوی
میشوند ،بگیریم .وی به ستاد تسهیل اخیر استان گریزی زد و افزود :جوانان با
سبوس برنج محصول جدیدی را تولید میکرد که متأسفانه همه مدیران در اذیت
کردن او از خجالتش درآمدند .استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد :لذا در
جشنواره بینیوبینالله باید دست چنین کسانی را بگیریم که میخواهند اشتغالی
ایجاد کنند .اگر بخواهیم فقط بگوییم که جشنواره خوب است ،فایدهای ندارد و

تان بوشهر

نون والقلم و ما یسطرون
خبرنــگاران بعنــوان طالیــه داران شــفافیت و
اطــالع رســانی و پاســداران حقــوق افــکار عمومــی
مســئولیتی خطیــر و پراهمیــت را بــه عهــده دارنــد
و بخــش مهمــی از بــار امیــد آفرینــی در جامعــه
بــه دوش آنهاســت.
اینــک و در ســالروز عــروج شــهید صارمــی و
همزمــان بــا روز خبرنــگار ،فرصــت را مغتنــم
دانســته و از همراهــی و همدلــی همــه خبرنــگاران
شــریف مازنــدران بــا ســازمان بهزیســتی قدردانــی
میکنــم.
ماموریــت ویــژه ایــن ســازمان و شــعار محــوری
دولــت کــه همانــا تدبیــر و امیدآفرینــی اســت،
آنهــم در ایــن روزهــا کــه کشــورمان بیــش از
پیــش بــه نــور امیــد و اتحــاد نیازمنــد اســت،
اهمیــت ارتبــاط ایــن نهــاد مردمــی بــا اقشــار و

بازدید مشترک فرماندار بویراحمد وفرمانده سپاه استان از مادوان

به جایی نمیرسد .هدایت اکبری رئیس شورای اسالمی شهر یاسوج نیز در این
جلسه خطاب به مشاور وزیر کشور گفت :حقیقتا ً آقای استاندار با سیلی صورت
خودشان را سرخ میکنند ،واقعا ً ما به لحاظ اعتباری مشکل داریم ،لذا شما کمک
کنید به زیر ساختهای شهر یاسوج .اکبری افزود :یاسوج پایتخت طبیعت ایران
نامگذاری شده است ،اما این طبیعی است و به دست انسان احداث نشده
است .بنابر این شهر یاسوج به لحاظ اعتبارات ویژهای دیده شود تا ما شرمنده
مردم نشویم .مردمی که همیشه در صحنههای مختلف دفاع از نظام پای کار
بودند .وی به پارک بانوان یاسوج گریزی زد و گفت :پارک بانوان در شهر یاسوج
راه اندازی شد ،اما به لحاظ زیرساختی خیلی پایین است و در شأن جمیعت 50
درصد بانوانی این شهر نیستیم .اکبری گفت :بیشترین تولید نفت را این استان
دارد و همچنین این استان منبع نفت و گاز است ،و شایسته نیست که هنوز
آن را محروم بخوانیم .وی کنایهای به نظریپور مشاور وزیر کشور زد و گفت:
حرف شما خانمها بیشتر خواننده میشود ،اگر میتوانند کاری برای ما بکنید.
محمد کاظم نظری معاون سیاسی استاندار در این جلسه به طرح آموزش
مهارتآموزی زنان سرپرست خانوار در حاشی ه شهرها اشاره کرد و گفت :این
طرح تأثیر بسزایی در اشتغال و کاهش آسیبها دارد و از شما میخواهیم که در
در ادامه دادن این طرح اقدام شود.

شده به شماره  5573و شناسه ملی  10100953826جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
با توجه به اینکه در اولین دعوت مجمع  ،حدنصاب حضور دارندگان حق رأی حاصل نشد و اتخاذ تصمیم

اسالمبولی (وزراء) کوچه بیستم پالک  6طبقه دوم  ،کدپستی  1154381151تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :
-1اتخاذ تصمیم در خصوص آورده نقدی سهامداران جهت پرداخت دیون شرکت
 -2اتخاذ تصمیم در خصوص بهسازی و تعمیرات ساختمانهای مسکونی و متل و سایر اماکن کارخانه قند و
واگذاری منافع آنها جهت اداره امورات جاری و تعهدات شرکت

دکتر سید سعید آرام
مدیرکل بهزیستی استان مازندران

هیات مدیره شرکت فرآورده های غذائی و قند یاسوج

آگهی فقدان سند مالکیت

نظــر بــه اینکــه آقــای شــاپور رســتمی مالــک ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن قطعــه  ۵تفکیکــی بــه پــاک
 ۱۵۷۲فرعــی از  ۶۹۷از  ۱۵۴اصلــی واقــع در پــارس ابــاد بخــش  ۲۱اردبیــل طــی درخواســت وارده بــه
شــماره_ ۱۵/۰۵/۱۳۹۷ _ ۶۲۸۴/۹۷/۷بــه انضمــام گواهــی شــهادت شــهود کــه بــه تاییــد دفتــر خانــه  ۹۸اصاندوز
نیــز رســیده اعــام داشــته ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک مرقــوم کــه در دفتــر جلــد  ۱۷۲صفحــه ۴۳۳ذیــل
ثبــت  ۳۱۲۰۹بنــام نامبــرده ثبــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود گردیــده و پس
از جســتجوی کامــل پیــدا نشــده اســت ،در مقــام صــدور ســند مالکیــت المثنــی بــر آمــده اســت ،لــذا در اجــرای
تبصــره ذیــل مــاده  ۱۲۰آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در جهــت اطــاع عمــوم در یــک نوبــت آگهــی مــی
گــردد تــا چنانچــه هرکــس اعــم از شــخص حقیقــی یــا حقوقــی مدعــی هرگونــه ســند مالکیــت (رهنــی ،شــرطی
یــا قطعــی) در پــاک مرقــوم و یــا در جهــت اقــدام اداره ثبــت در صــدور ســند مالکیــت المثنــی تضییــع حقــی
میگــردد میتواننــد از تاریــخ نشــر آگهــی بــه مــدت ۱۰روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت پــارس آبــاد اعام
نمایــد در غیــر ایــن صــورت ســند مالکیــت المثنــی بــا رعایــت مقــررات صــادر و تســلیم خواهــد شــد.

موسی کارجو سادات-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان پارس آباد
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دادنامه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
آگهی دعوت از سهامداران شرکت صنایع نیرو سازان ماد سهامی
خاص ثبت شده به شماره 5503و شناسه ملی  10610091413جهت
تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
بدینوســیله از کلیــه ســهامداران شــرکت نیــرو ســازان مــاد ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  5503دعــوت مــی شــود کــه در جلســه مجمــع عمومــی عــادی
ســالیانه در ســاعت  10صبــح روز یکشــنبه مورخــه  97 /06/04کــه در محــل
دفتــر مرکــزی بــه آدرس شــهرک صنعتــی شــماره یــک ســنندج بلــوار صنعــت
انتهــای خیابــان نهــم شــرکت صنایــع نیروســازان مــاد تشــکیل مــی گــردد حضور
بهــم رســانند.
دستور جلسه :
استماع گزارش بازرس قانونی و تصویب صورت های مالی سال 1396
2/285ـ خ
رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع نیرو سازان ماد سهامی خاص ثبت 5503
5740
حامد دارایی
اصالحیه (پارس آباد )

در اگهــی مزایــده نوبــت دوم بــه م الــف  7733چــاپ شــده مــورخ  97/5/14روز نامــه ابتــکار ارزش دو قطعــه
زمیــن بــه متــراژ  2430متــر مربــع  1/010/000/000ریــال صحیــح میباشــد کــه اشــتباها ارقــام مــورد
5733
نظــر در چــاپ جابجــا شــده بــود کــه بدینوســیله اصــاح مــی گــردد .

مفقودی

ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری کار هیونــدای تیــپ وراکــروز  3800ccبــه رنــگ مشــکی
روغنــی بــه شــماره انتظامــی  471س  68ایــران  46مــدل  2011بــه شــماره موتــور  G6DAAA525543و بــه
شــماره شاســی  KMHNU81CDBU140171متعلــق بــه میمنــت صابــر زعیمیــان مفقــود و از درجه اعتبار ســاقط
مــی باشــد5725 .

مفقودی

مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب زهــرا اصانــی فرزنــد رمضــان بــه شــماره شناســنامه  540صــادره از قزویــن
در مقطــع کارشناســی ارشــد رشــته جغرافیــا و برنامــه ریــزی گردشــگری صــادره از واحــد دانشــگاهی آزاد واحــد
رشــت بــا شــماره  17/16/1/9900مفقــود گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار مــی باشــد از یابنــده تقاضــا مــی شــود
اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه آزاد اســامی واحــد رشــت بــه نشــانی رشــت پــل تالشــان مجتمــع آموزشــی امــام
5718
خمینــی ارســال نماینــد.

اجرائیه

مشــخصات محکــوم لــه :مریــم نشــاء کار امیــدی فرزنــد غامحســن – مشــخصات محکــوم علیــه :هومــان صاحبی
– مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم لــه :مرتضــی علــم خــواه فرزنــد مهــدی – نــوع رابطــه:
وکیــل – محکــوم بــه :بموجــب درخواســت اجرای حکــم مربوطــه بــه شــماره  01397034000162834و شــماره
دادنامــه مربوطــه  9609971324901312محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت  -1شــصت میلیــون ریــال
بابــت اصــل خواســته  -2هزینــه دادرســی بــه مبلــغ  9609971324901312ریــال  -3حــق الوکالــه وکیــل طبق
تعرفــه  -4خســارت تاخیــر تادیــه از زمــان تقدیــم دادخواســت مــورخ  96/7/24لغایــت اجــرای حکــم بــر اســاس
شــاخص نــرخ تــورم بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران در حــق محکــوم چنانچــه محکــوم علیــه در فرجــه
قانونــی مدلــول حکــم را اجــرا ننمایــد هزینــه اجــرا وفــق مقــررات از وی اخــذ مــی شــود.

5720

آگهی

درپرونــده کاســه  970203ایــن شــعبه محمــد میــرزا خانــی فرزنــد اصغــر بــه اتهــام ضــرب و جــرح عمــدی – تهدیــد –
فحاشــی – موضــوع شــکایت علــی زیــادی پــور تحــت تعقیــب قــرار گرفتــه اســت  .بــا عنایــت بــه مجهــول المــکان بــودن
متهــم و در اجــرای مقــررات مــاده  174قانــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور کیفــری بــه نامبــرده
ابــاغ مــی گــردد تــا مهلــت یــک مــاه پــس از انتشــار ایــن آگهــی جهــت حضــور و دفــاع از اتهــام انتســابی در ایــن شــعبه
حاضــر گــردد بدیهــی اســت در صــورت عــدم حضــور به صــورت غیابــی اتخاذ تصمیــم خواهــد شــد .م/الــف/97/12501 :ف

دادیار شعبه  16دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  3شهرستان کرج

آگهی دعوت نوبت دوم از سهامداران شرکت فرآورده های غذائی و قند یاسوج ( سهامی خاص) ثبت

گلستانمورخ  7931/5/03به آدرس تهران خیابان شهید خالد
منطقهروز سه شنبه
ساعت  9صبح
العاده که در
بطور فوق
مخابرات
اطالعیه

طبقــات مختلــف جامعــه را دوچنــدان میکنــد.
آگاهــی مــردم شــریف مازنــدران از گســتره فعالیت
هــای ســازمان بهزیســتی کــه از کــودکان تــا
ســالمندان و از افــراد دارای معلولیــت تــا زنــان
سرپرســت خانــوار را شــامل میشــود بــدون
همــکاری نزدیــک و صمیمانــه رســانه هــا بــه ویــژه
خبرنــگاران ممکــن نبــود.
اینجانــب درجایــگاه احتــرام و قدرشناســی
بعنــوان عضــو کوچکــی از خانــواده بــزرگ
بهزیســتی مازنــدران سپاســگزار زحمــات همــه
شــما خبرنــگاران هســتم و ضمــن تبریــک روز
بزرگداشــت شــما اصحــاب قلــم و اندیشــه
برایتــان در تمامــی مراحــل زندگــی ســالمتی،
ســربلندی و موفقیــت روزافــزون آرزومنــدم.

تاریخ انتشار 1397/05/18
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در شهر مادوان اظهار داشت :در صورتی که مشکل تحویل زمین به نوسازی
مدارس برطرف شود ،این آمادگی برای ساخت مدرسه وجود دارد.
فرماندار بویراحمد از احداث زمین چمن مصنوعی در شهر مادوان خبر داد و
گفت :زمین محل احداث این چمن مصنوعی از طرف سپاه تامین خواهد شد.
رئیس شورای تامین شهرستان بویراحمد افزود :مشکالت جمعیت ۶۵
هزار نفری حاشیه شهر یاسوج که متاسفانه به دلیل طرحهای هادی و
تفصیلی معیوبی که از قبل اجرا نشده است دامنگیر مسئوالن شده که
ضروری به نظر می رسد تا در کاهش آسیب های اجتماعی چاره اندیشی
کنند.

نگردید  ،لذا بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در دومین جلسه مجمع عمومی عادی

پیام تبریک

دبیر شعبه  9شورای حل اختالف رشت

مشکالت جمعیت  ۶۵هزار نفری حاشیه شهر یاسوج که متاسفانه
به دلیل طرحهای هادی و تفصیلی معیوبی که از قبل اجرا نشده است
دامنگیر مسئوالن شده که ضروری به نظر می رسد تا در کاهش آسیب های
اجتماعی چاره اندیشی کنند.
جلسه بررسی مشکالت شهر مادان به عنوان منطقه کمتر برخوردار با حضور
سردار بوعلی فرمانده سپاه فتح استان ،شاهرخ کناری فرماندار بویراحمد و
برخی از مدیران اداری و نظامی در یکی از مساجد شهر مادوان برگزار شد.
فرماندار بویراحمد در این جلسه بیان داشت :کتابخانه مادوان در سال
گذشته مبلغ  ۵۸۰میلیون تومان اعتبار مصوب داشت که در کمیته برنامه
ریزی شهرستان اعتبار الزم به منظور تکمیل این کتابخانه منظور خواهد شد.
فرماندار بویراحمد با اشاره به نوسانات برق شهر مادوان گفت :برق این
شهر با تعویض کابل های برق و به کارگیری یک دستگاه ترانس ظرف  ۲۰روز
آینده نصب و تقویت می شود.
کناری گفت :مرکز جامع سالمت شهر مادوان با اعتباری بالغ بر ۷۰۰
میلیون تومان به بهره برداری خواهد رسید.
وی تصریح کرد :در تفاهمنامهای که با سپاه پاسداران منعقد شده است
 ۵۰درصد از این مبلغ توسط سپاه تامین اعتبار و عملیات اجرایی آن تا یک
هفته آینده آغاز خواهد شد.
رئیس شورای آموزش و پرورش بویراحمد با تاکید بر کمبود فضای آموزشی

پرونــده کاســه ۹۷۰۹۹۸۰۴۹۴۶۰۰۱۴۳شــعبه ۱۶شــورای حــل اختــاف شهرســتان اردبیــل تصمیــم نهایــی شــماره
خواهــان هــا  -۱آقــای مــروت الیاســی النکــش فرزنــد مرتضــی بــه نشــانی اســتان اردبیــل شهرســتان اردبیــل شــهراردبیل
شــهرک رضــوان کوچــه ۱۷پ۲-۴۵آقــای مقصودالیاســی االنکشــی فرزنــد مرتضــی بــه نشــانی اســتان اردبیــل شهرســتان
اردبیــل شــهراردبیل شــهرک رضــوان کوچــه ۱۷پ-۴۵خوانــدگان  -۱آقــای کامبیــز پناهــی فرزنــد کمــال -۲آقــای کمــال
پناهــی فرزنــد یدالــه همگــی بــه نشــانی مجهــول المــکان -۳آقــای رامیــن پناهــی فرزنــد کمــال بــه نشــانی مجهــول
المــکان خواســته مطالبــه وجــه بابــت...رای قاضــی شــورا در خصــوص دعــوی آقایــان مــروت الیاســی –مقصــور الیاســی
بطرفیــت آقایــان کمــال پناهــی –کامبیــز پناهــی رامیــن پناهــی بخواســته مطالبــه مبلــغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ریــال بابــت تســویه
وام وحــق کمســیون بــه انضمــام خســارتهای قانونــی وخســارت تاخیــر تادیــه خواهــان مســتند دعــوی خــودرا صورتجلســه
اســتنادی وفیــش بانکــی قــرار داده ومدعــی اســت خوانــده مبلــغ خواســته را بدهــکار اســت خوانــدگان دعــوی علیرغــم
ابــاغ قانونــی در جلســات شــورا حضــور نیافتــه والیحــه دفاعیــه ارســال نداشــته اســت ومســتندات ابــرازی مصــون از انــکار
وتعــذض وتکذیــب خوانــده باقــی مانــده اســت لــذا قاضی شــورا با بررســی مســتنادت خواهــان دعــوی وی را وارد تشــخیص
داده ومســتندا بــه مــواد ۱۹۸و۵۱۹و۵۲۲از قانــون آییــن دادرســی مدنــی حکــم بــر محکومیــت تضامنــی خوانــدگان بــه
پرداخــت مبلــغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریــال بابــت اصــل خواســته ومبلــغ ۵۸۵۰۰۰ریــال بــاب ت هزینــه دادرســی ونیــز خســارت
تاخیــر تادیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت لغایــت اجــرای حکــم بــا توجــه بــه نــرخ تــورم ســاالنه بانــک مرکــزی در حــق
خواهــان صــادر واعــام مــی دارد رای صــادره غیابــی بــوده وظــرف ۲۰روز از تاریــخ ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــورا
وســپس ظــرف بیســن روز پــس از ان قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم محتــرم عمومــی حقوقــی اردبیــل مــی باشــد.

قاضی شعبه 16شورای حل اختالف اردبیل -محمد واعظی
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست و ضمائم به (مجهول المکان )آقای
بابک دهقان مقدم فرزندلطف اله

خواهــان خانــم کلثــوم دهبــان مقــدم فرزنــد اللهقلــی دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــدگان گل آیــه دهقــان مقــدم-
بابــک دهقــان مقدم-فــرض اهلل دهبــان مقدم-صغــری دهقــان مقدم-مهــری ســرداری-یداله دهبــان مقدم-ســیف اله
دهبــان مقدم-ســاناز دهبــان مقدم-ســولماز دهبــان مقدم-عیــن الــه دهبــان مقدم بــه خواســته ابطال ســند مالکیت
بشــماره  ۰۰۱۶۹۷تحــت پــاک  ۵۲۴فرعــی از ۱۱۱اصلــی قطعــه  ۲۹۸واقــع در محلــه محمدرضــا لــو و تقاضــای
رســیدگی و صــدور حکــم بــر تاییــد بطــان معاملــه مــورخ  ۱۱/۰۲/۷۸مقــوم بــر  ۰۰۰/۳۰۰/۸ریــال با احتســاب کلیه
خســارات دادرســی مطــرح کــه بــه این شــعبه ارجــاع وبــه شــماره پرونــده کاســه ۹۷۰۹۹۸۴۶۰۹۳۰۰۱۵۹شــعبه ۳
دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان پــارس آبــاد ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۷ســاعت ۱۰:۰۰تعییــن
کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده  ۷۳آییــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانده
ودر خواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف
یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود ،نســخه ثانــی
سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل
دادخواســت وضمائــم را دربافــت و در وقــت مقــرر در جلســه رســیدگی حاضــر گــردد.

مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پارس آباد-اکبر آزادی 5737

آگهی وقت رسیدگی

درخصــوص دادخواســت خواهــان محمدحســن زاده بطرفیــت خوانــده میثــم برزگربــه خواســته مطالبه وجه که درشــعبه
پنجــم شــورای حــل اختــاف برازجــان بــه شــماره کاســه ۹۷/۳۴۰تحــت رســیدگی می باشــد ونظربــه مجهــول المکان
بــودن خوانــده وتقاضــای خواهــان ودســتوررئیس شــعبه حســب ماده۷۳قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبت
درروزنامــه کثیراالنتشــارآگهی وخوانــده ظــرف یکمــاه ازتاریــخ نشــرآگهی دروقــت مقــرر مــورخ ۹۷/۶/۲۱روزچهارشــنبه
ســاعت ۰۹:۳۰جهــت رســیدگی حاضردرغیراینصــورت شــورا غیابا رســیدگی وتصمیــم الزم اتخاذخواهدنمــود م الف۶۳۸

رئیس حوزه پنجم شورای حل اختالف شهربرازجان حیدرحقانی
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((آگهی ابالغ اجرائیه چک))

بدیــن وســیله بــه آقــای محمدطاهــر میکائیلــی فرزنــد صالــح بــه شــماره ملــی
 ۳۷۳۲۰۹۸۸۵۰ابــاغ مــی شــود کــه آقــای حاتــم فرخیانــی جهــت وصــول مبلــغ
 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ریــال بــه اســتناد چــک شــماره  ۹۰۰۱۷۴علیــه شــما اجرائیــه صــادره
نمــوده و پرونــده اجرایــی بــه کاســه  ۹۷۰۰۳۲۰در ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق
گــزارش مــورخ  ۱۳۹۷/۰۳/۲۸مامــور  ،محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند
شــناخته نشــده ،لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده  ۱۸آئیــن نامــه اجــرا مفــاد
اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار محلــی آگهــی مــی
شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ایــن آگهــی کــه روز ابــاغ محســوب مــی
گــردد ،نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد ،عملیــات اجرایــی جریــان
خواهــد یافــت/۶۵۶۴ .م الــف

معاون اداره اجرای اسناد رسمی سنندج ـ حسین مالمیرزائی 5738

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله

نوبت اول

به شماره  97-130با ارزیابی کیفی

عملیات اجرایی ایستگاه پمپاژ وخطوط انتقال آب سد پیله سهران به اراضی روستاهی نیار و آق بالغ

ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اردبیــل در نظــر دارد مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــا ارزیابــی کیفــی را از طریــق
ســامانه تــدارکات الکتریکــی دولــت برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا
ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکتریکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس www.setadiran.ir
انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای
الکترونیکــی جهــت شــرکت در مناقصــه را محقــق ســازند  .تاریــخ انتشــار و شــماره فراخــوان مناقصــه در ســامانه  200973872000019میباشــد.
کارفرما :سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل
مشاور :مهندسین مشاور سامان آبراه
محل اجرای کار :استان اردبیل  5 -کیلومتری شهر اردبیل
شــرح مختصــری از مشــخصات کار :عملیــات اجرائــی احــداث ایســتگاه پمپــاژ بــه مســاحت تقریبــی  522متــر مربــع ،تهیــه ،حمــل و نصــب  10دســتگاه
الکتروپمــپ  ،لولــه گــذاری خطــوط انتقــال آب بــا لولــه هــای  GRPبــه طــول تقریبــی  6000متــر از قطــر  350تــا  600میلیمتــر  ،لولــه هــای پلــی اتیلــن بــه
طــول تقریبــی  62000متــر از ســایز  125تــا  800میلیمتــر  ،اجــرای حــدود  220عــدد حوضچــه بتنــی شــیر آالت ،اجــرای  5کیلومتــر جــاده ســرویس  ،ســاخت
فنداســیون هــای بتنــی ،رنــگ آمیــزی و نصــب  44عــدد مخــزن فلــزی ذخیــره آب پایــه بلنــد ،تهیــه و نصــب  3عــدد تانــک مــوج گیــر روی خطــوط انتقــال
مبلــغ بــرآورد اولیــه  :مبلــغ بــرآورد کار  111/981/434/655ریــال (یکصــد ویــازده میلیــارد و نهصــد و هشــتاد و یــک میلیــون و چهارصــد و ســی و چهــار هــزار و
ششــصد و پنجــاه وپنــج ریــال ) مــی باشــد کــه بصــورت اعتبــاری (اســناد خزانــه ) پرداخــت مــی گــردد .ضمنــا هیــچ گونــه پیــش پرداختــی پرداخــت نخواهد شــد .
مدت اجرای کار  24 :ماه شمسی
مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار  :مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار  3/739/628/693ریــال (ســه میلیــارد و هفتصــد و
ســی و نــه میلیــون و ششــصد و بیســت و هشــت هــزار و ششــصد و نــود و ســه ریــال ) اســت.
واجدایــن شــرایط مــی تواننــد اســناد مناقصــه را تــا مورخــه  97/5/23از ســامانه ســتاد ایــران دانلــود نماینــد .پیشــنهاد دهنــدگان بایــد اســناد
تکمیــل شــده خــود را حداکثــر تــا ســاعت  14مــورخ  97/6/10در ســامانه ســتاد ایــران بارگــذاری نماینــد  .الزم اســت شــرکت کننــدگان عــالوه بــر
بارگــزاری در ســامانه اصــل تضمیــن را در پاکــت الک و مهــر شــده تحویــل دبیرخانــه کمیســیون مناقصــات ســازمان نماینــد .
 تاریخ گشایش پیشنهادات در مورخ  97/6/11خواهد بود . هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .تاریخ انتشار نوبت دوم 97/5/20:
تاریخ انتشار نوبت اول97/5/18:
 5724دبیرخانه کمیسیون معامالت سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل
شناسه آگهی223547 :
سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای()97/8

نوبت اول

شرکت گاز استان بوشهر در نظر دارد انجام خدمات ذیل را بر اساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در جدول و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.

شرکت گاز استان بوشهر

-1

نام و نشانی مناقصه گزار

شرکت گاز استان بوشهر -بوشهر -فلکه قدس -بلوار رئیسعلی دلواری -نرسیده به چهارراه کشتیرانی

-2

شرح خدمات

توسعه و مقاوم سازی شبکه گازرسانی شهرستان بوشهر و شهرهای چغادک و عالیشهر بطول  10000مترهمراه با 491
فقره انشعاب و تخریب و ترمیم  5000مترمربع آسفالت

-3

نوع مناقصه

یک مرحله ای

-4

مکان توزیع و تحویل اسناد

امور حقوقی و قراردادهای شرکت گاز استان بوشهر

-5

آخرین مهلت اعام آمادگی و ارسال اسناد ارزیابی
کیفی مناقصه گران

-6

اولین روز توزیع اسناد

-8

مکان و زمان تحویل پیشنهادها

دبیرخانه رمز محرمانه شرکت گاز استان بوشهر -تا ساعت  8:00روز دوشنبه 1397/6/26

-9

مکان و زمان گشایش پیشنهادها

سالن کنفرانس شرکت گاز استان بوشهر -روز دوشنبه 1397/6/26

-10

برآورد اولیه

 18/837/000/000ریال  -11نوع و میزان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ضمانتنامه معتبر بانکی 942/000/000 :ریال

-12

رتبه بندی

گواهینامه صاحیت پیمانکاری در رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز در زیر رشته خطوط انتقال ،مخازن ،تلمبه
خانه ها و شبکه های نفت و گاز از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تا ساعت  13روز شنبه 1397/6/3
از ساعت  8روز شنبه 1397/6/10

آخرین روز توزیع اسناد

-7

تا ساعت  13روز دو شنبه 1397/6/12

قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد
از کلیــه شــرکت هــا /پیمانــکاران واجــد شــرایط دعــوت مــی شــود ضمــن اعــام آمادگــی کتبــی جهــت شــرکت در مناقصــه از طریــق نمابــر ذیــل ،فــرم مــدارک الزم و شــرایط پذیــرش شــرکت کننــدگان در
مناقصــات را کــه در شــبکه اطــاع رســانی ایــن شــرکت بــه آدرس  www.nigc-boushehr.irموجــود مــی باشــد را بــا دقــت تکمیــل و بــه همــراه مــدارک مربوطــه (بــه همــراه  CDمــدارک) بافاصلــه پــس
از چــاپ آگهــی نوبــت اول و دوم بــه آدرس :بوشــهر  -فلکــه قــدس -بلــوار رئیســعلی دلــواری -نرســیده بــه چهــارراه کشــتیرانی -امــور حقوقــی و قراردادهــا ارســال ویــا توســط نماینــده آن شــرکت تحویــل
نماینــد تــا پــس از بررســی اســناد و مــدارک واصلــه در چارچــوب ضوابــط و مقــررات داخلــی از شــرکت هــای واجــد شــرایط جهــت دریافــت اســناد و مــدارک مناقصــه دعــوت بعمــل آیــد .شناســه ملــی بــه
همــراه فــرم هــای ارزیابــی کیفــی پیمانــکاران الزامــی مــی باشــد.
تلفن 07731664291 -07733337603 :فکس جهت اعام آمادگی077-33330964 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/5/20 :
تاریخ انتشار نوبت اول97/5/18 :
شماره مجوز 1397.2139 :کدفراخوان آگهی3171107:

شماره تاییدیه فکس 077-31664115 :

5660

روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر

