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در چهار ماهه سال جاری  1174سند مالکیت دولتی در سطح استان صادر شده است

مدیرکل ثبت اسناد وامالک استان کهگیلویه وبویراحمد عملکرد این اداره
کل در چهار ماهه سال جاری را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه و
بویراحمد ،مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان گفت :در چهار ماهه سال
جاری  1174سند مالکیت دولتی در سطح استان صادر شده است که
نسبت به مدت مشابه سال قبل  895درصد رشد داشته است.
سعید محوری گفت :میزان وصول مطالبات بانک ها از بدهکاران بانکی
از طریق اجرای ثبت در  4ماهه سال جاری رقمی معادل  77میلیارد و 691
میلیون و  476هزار و  39ریال بوده است .
وی خاطر نشان کرد :در بحث تشکیل پرونده های اجرایی در ادارات ثبت
اسناد و امالک استان کهگیلویه و بویراحمد در  4ماهه سال جاری 659
فقره پرونده تشکیل که نسبت به سال گذشته که  296فقره پرونده بوده از
افزایش  123درصدی برخوردار بوده ایم.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان بیان کرد :تعداد پرونده های مختومه
شده اجرا  427مورد بوده نسبت به مدت مشابه سال گذشته که  200مورد
بوده است رشد  114درصدی را نشان می دهد.
وی اظهار داشت :تعداد  7هزار و  55جلد سند مالکیت کاداستری صادر
شده که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته  6هزار و  758جلد بوده
است که افزایش  4درصدی را نشان میدهد.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان افزود :طی این مدت تعداد خالصه
معامالت الکترونیک ثبت شده  4هزار و  166مورد بوده است که نسبت

آگهی

به مدت مشابه سال گذشته که  3هزار و  132مورد بوده  33درصد رشد
داشته است.
وی با بیان اینکه تعداد تفکیکهای انجام شده  262مورد بوده است که
نسبت به مدت مشابه سال گذشته که  236مورد بوده  11درصد رشد داشته
است.
محوری اضافه کرد :تعداد اسناد تنظیمی صادره در دفاتر اسناد رسمی در
این مدت  52هزار و  93مورد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که72
هزار و  771مورد بوده کاهش دو درصدی را نشان می دهد.
وی تصریح کرد :در چهار ماه سال جاری  182شرکت درمراجع ثبت
شرکتهای تابعه این اداره کل به ثبت رسیده است که این آمار در مقایسه
با مدت مشابه سال  96که تعداد  194شرکت بوده است نشان از کاهش 6
درصدی ثبت شرکتها میدهد.
محوری افزود :طی این مدت تعداد موسسه غیرتجاری ثبت شده  55مورد
بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که  41مورد بوده است
رشد  34درصدی را نشان می دهد.
مديرکل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه و بویراحمد گفت :تعداد
 2هزار و  626واقعه ازدواج در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد به ثبت
رسیده که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد  2هزار و
 491واقعه است  5درصد افزایش را نشان میدهد.
محوری در خصوص تعداد وقایع طالق ثبت شده تصریح کرد :در چهار
ماهه امسال تعداد  479واقعه طالق در سطح استان در دفاتر رسمی طالق
به ثبت رسیده است که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل که 502
واقعه طالق بوده است کاهش  5درصدی را نشان میدهد.
وی درصد خالصه معامالت ثبت شده در کمتر از دو روز چهار ماهه
امسال را  98 /7و مدت مشابه سال گذشته را  93 / 1درصد عنوان کرد.
مديرکل ثبت اسناد و امالک استان  ،کل استعالم الکترونیک پاسخ داده
شده را  4هزار و  818و تعداد استعالم پاسخ داده شده در کمتر از دو روز را
 4هزار و  518مورد عنوان کرد.
محوری خاطرنشان کرد :تعداد 17مرتبه بازرسی از واحدهای ثبتی سطح
استان 30 ،مرتبه بازرسی از دفاتر ازدواج 49 ،مرتبه بازرسی از دفاتر طالق
و  64مورد بازرسی از دفاتر اسناد رسمی استان در چهار ماهه امسال انجام
گرفته است.
محوری در خصوص تعداد امالک بازداشت شده تصریح کرد :در چهار
ماهه سالجاری تعداد  1352ملک بازداشت شده است این آمار نسبت به
مدت مشابه سال قبل که  1383مورد بوده است کاهش  2درصدی را نشان
میدهد.
وی در خصوص تعداد امالک رفع بازداشت شده نیز افزود؛ در چهار ماهه
امسال  1182ملک رفع بازداشت شده است نسبت به مدت مشابه سال قبل
که  992مورد بوده افزایش  19درصدی را نشان میدهد.
محوری اضافه کرد :تبیین جایگاه سند رسمی یکی از ضرورتهای جامعه
ما است و باید با آگاهی بخشی در بین مردم از طریق رسانه های جمعی
مزایای سند رسمی را اعالم کرد تا در مقابل خطراتی که افراد در مراجعه
با آن مواجه می شوند آگاهی های الزم به افراد جامعه ارایه شود تا شاهد
کاهش دعاوی ناشی از اختالف افراد در مراجعه قضایی و درنهایت کاهش
تعداد پروندههای این چنینی در محاکم قضایی باشیم.

نوبت دوم
شماره مناقصه308492 :
شماره مجوز1397/ 2236 :

آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي
(فراخوان ارزيابي كيفي پيمانكاران)

شركت گازاستان يزد در نظر دارد به منظورتامین خودروی استیجاری مورد نیاز خود از طريق مناقصه اقدام نما يد .
لــذا از كلیــه شــركتهاي ارائــه دهنــده خدمــات فــوق الذكر كــه داراي تايیــد يــه معتبــرازاداره تعــاون ،كار ورفــاه اجتماعــی درزمینه
خدمــات حمــل و نقــل و ايمنــی بــا اخــذ مجــوز فعالیــت از اداره تعــاون ،كارو رفــاه اجتماعــی اســتان يــزد و يــا موسســات دارای مجــوز معتبــر ســازمان
نظــارت و مديريــت برســازمان تاكســیرانی اســتان يــزد  ،دعــوت بــه عمــل مــي آيــد كــه از تاريــخ نشــر ايــن آگهــي بــه منظــور دريافــت اســناد
ارزيابــي تــوان اجــراي كار بــه بخــش مناقصــات پايــگاه اينترنتــی شــركت گاز اســتان يــزد بــه نشــانی  WWW.NIGC-YAZD.IR :مراجعــه نمايند
ضمنـ ًا آخريــن مهلــت تكمیــل و ارائــه اســناد ومــدارك ارزيابــي كیفي بــه امــور قراردادهــاي شــركت گاز اســتان يــزد حداكثــر (دو هفتــه )14روز
از تاريــخ چــاپ آخريــن نوبــت آگهــي فــرا خــوان مــي بــا شــد.
نشاني  :يزد -میدان امام حسین(ع) -ابتداي بلوار شهید بهشتي -امور قراردادها.
شماره تلفن تماس 035-31922320 :نمابر 035-36238538 :
* وصول اسناد ومدارك تكمیل شده هیچگونه تعهد و محدوديتي براي دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمي كند .
* فرم آگهي الكترونیكي مناقصه از طريق پايگاه اينترنتي  www.shana.irو  www.nigc-yazd.irقابل دسترسي است.
تاريخ انتشار نوبت اول97/5/22 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/5/25:
شركت گازاستان يزد

روابط عمومی شركت گازاستان يزد
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نوبت دوم

منابع آب محدود است  ،با مدیریت در مصرف کاستی ها را جبران کنیم

وزارت نیرو

« تجديد آگهي فراخوان مناقصه عمومی شماره » 97/22

مناقصه عمومي يك مرحله اي (ارزيابی ساده)

شرکت آب و فاضاب
استان بوشهر

شــرکت آب و فاضــاب اســتان بوشــهر در نظــر دارد نســبت بــه خریــد لــوازم یدکــی پمــپ مطابــق مشــخصات ذیــل اقــدام
نمایــد  ،لــذا از کلیــه تولیدکننــدگان و فروشــندگان دعــوت مــي شــود کــه از ســاعت  13روز ســه شــنبه  97/5/23لغایــت
ســاعت  18روز شــنبه مــورخ  97/5/27جهــت خریــد اســناد بــه ســامانه ســتاد بــه نشــانی  www.setadiran.irمراجعــه نماینــد.
توضیحات :
 -1شماره فراخوان در سامانه ستاد 200971344000049 :
 -2محل تامین اعتبار  :طرحهای عمرانی  -اسناد خزانه اسامی
 -3مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 300,000,000 :ریال مي باشد که بایستي به صورت ضمانت نامه بانكي به نفع این شرکت ارائه گردد.
 -4محل تحویل کاال  :ایستگاه پمپاژ شبانكاره
 -5مدت قرارداد  3 :ماه
 -6قیمــت خریــد اســناد مناقصــه  500/000 :ریــال مــي باشــد .کــه مــي بایســت بــه حســاب شــماره  14005109559نــزد بانــك مســكن شــعبه
مرکــزي بوشــهر ( حســاب شــبا شــماره  ) 340140040000014005109559واریــز گــردد.
 -7آخریــن مهلــت بارگــذاری مــدارک بــه صــورت الكترونیكــی در ســامانه ســتاد تــا ســاعت  9روز چهارشــنبه مــورخ  97/6/7مــي باشــد  .تنهــا
پاکــت « الــف » ( تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار ) مــی بایســت بــه صــورت فیزیكــی تــا ســاعت  9روز چهارشــنبه مــورخ  97/6/7بــه
دفتــر حراســت و امــور محرمانــه شــرکت تحویــل گــردد.
 -8پاکتهــا در ســاعت  11صبــح روز چهارشــنبه مــورخ  97/6/7گشــوده خواهــد شــد  .حضــور یــك نفــر بــه عنــوان نماینــده شــرکت همــراه بــا
معرفــي نامــه در جلســه بازگشــایي پاکتهــا بامانــع مــي باشــد.
 -9هزینه درج آگهي در چهار نوبت در روزنامه و در سامانه ستاد ،حمل ،تخلیه ،بارگیري ،کنترل و بازرسي کاال به عهده برنده مناقصه مي باشد.
 -10کاالی تحویلی بایستی دارای دو سال گارانتی از زمان نصب و راه اندازی باشد.
 -11پیشنهاد دهنده مي بایست مالیات  ،عوارض و ارزش افزوده را در قیمت پیشنهادي خود در نظر بگیرد.
 -12کلیه اسناد و مدارک خواسته شده و ارائه شده از سوي پیمانكار و اسناد مناقصه مي بایست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور برسد.
 -13به پیشنهادهاي فاقد امضاء  ،مشروط  ،مخدوش و پیشنهادهایي که پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهي واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -14رعایــت قــرار دادن ضمانــت نامــه شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار در پاکــت « الــف » ،اســناد دریافتــي از کارفرمــا ،مســتندات خواســته شــده ،پروانــه
کاربــرد عامــت اســتاندارد ( در صــورت شــمول )  ،اساســنامه شــرکت  ،آخریــن آگهــي تغییــرات منــدرج در روزنامــه رســمي (مبنــی بــر مشــخص بــودن
صاحــب امضــای مجــاز) ،گواهــی مؤدیــان مالیاتــی ،گواهــي نمونــه امضــاي محضــري صاحــب امضــاي مجــاز (در صــورت عــدم وجــود نمونه امضاي مشــخص
در اساســنامه یــا تغییــر آن) و کاتالوگهــا پاکــت « ب » و پیشــنهاد قیمــت و آنالیــز آن پاکــت « ج » الزامــي مــي باشــد.
 -15کلیه اسناد و مدارک ارائه شده و اسناد مناقصه مي بایست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور برسد .
 -16مدت اعتبار پیشنهاد  3 :ماه
 -17به پیشنهادهاي فاقد امضاء  ،مشروط  ،مخدوش و پیشنهادهایي که پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهي واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
سایر اطاعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد .
تاریخ انتشار نوبت اول97/5/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/5/25 :
5888

دفتر قراردادها شركت آب و فاضالب استان بوشهر
آگهی ابالغ اجرائیه

بدیــن وســیله بــه خانــم نصیــب الــه مبارکــی فرزنــد حســن شناســنامه شــماره 155صــادره ازنورآبــاد
ســاکن بوشــهر خ بــاغ زهراکانتــری 11ابــاغ مــی شــود کــه بانــک کشــاورزی شــعبه دیلــم بــه اســتناد
قراردادبانکــی شــماره 692056931جهــت وصــول مبلــغ 101573155ریــال تاتاریــخ 96/8/21بــه انضمــام
خســارت تاخیرروزانــه 59251وازتاریــخ مذکورتاروزتســویه کامــل بدهــی طبــق مقــررات علیــه شــما اجرائیــه
صادرنمــوده وپرونــده اجرائــی بــه کاســه 9600066درایــن اداره تشــکیل شــده وطبــق گــزارش مــورخ
96/11/25مامورمحــل اقامــت شــمابه شــرح متــن سندشــناخته نشــده لذابنابــه تقاضــای بســتانکار طبــق
ماده18آئیــن نامــه اجــرا مفاداجرائیــه فقــط یــک مرتبــه دریکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــارمحلی آگهــی
مــی شــود وچنانچــه ظــرف مــدت ده روز ازتاریــخ ایــن آگهــی کــه روز ابــاغ محســوب مــی گرددنســبت بــه
پرداخــت بدهــی خوداقــدام ننماییدعملیــات اجرائــی جریــان خواهدیافــت م الــف 124

مسئول واحداجرای اسنادرسمی دیلم شکراله سعادتی
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آگهی

بدینوســیله درپرونــده کاســه 9709987714900513دادیــاری شــعبه اول بــه آقــای علیرضــا کرمــی مقــدم
فرزندابراهیــم اهــل برازجــان (فعامجهــول المکان)ابــاغ مــی گــردد کــه ظــرف یکمــاه پــس ازدرج آگهــی
درروزنامــه جهــت دفــاع ازخــود موضــوع اتهــام ایجادمزاحمــت وتهدیدبــه قتــل بااســلحه موضــوع شــکایت آقــای
ابراهیــم مظلومــی فرزنــد عبدالــه درشــعبه اول دادیــاری دادســرای عمومــی وانقــاب شهرســتان دشتســتان
حاضرشــوید درغیراینصــورت آگهــی باســتنادماده174قانون آئیــن دادرســی کیفــری بــه منزله اباغ رســمی اســت
وقرارجلــب بــه دادرســی صادرخواهدشــد م الــف657

دادیارشعبه اول دادسرای عمومی وانقالب دشتستان –اسماعیل سلیمانی

6011

آگهی

بدینوســیله بــه آقــای شــکراله کــرم پــور فرزنــد ســردار کــه مجهــول المــکان میباشــد اعــام میگرددکــه درپرونده
کاســه 960637ایــن دادگاه موضــوع دعــوی آقــای حســین میرشــکاری فرزنــد غامحســین وعبدالحســین خالقی
فرزنــد غامحســین بطرفیــت شــماوغیره بخواســته جلــب ثالــث واثبــات مالکیــت یــک قطعــه زمیــن مســکونی
واقــع درروســتای بشــیرآباد وقــت رســیدگی بــرای روزدوشــنبه مــورخ 97/7/30ســاعت10صبح تعیین شــده اســت
لذامقــرر اســت تادرجلســه رســیدگی شــرکت نماییــد ضمنــا جهــت دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت وضمائــم
میتوانیدبــه دفترشــعبه اول دادگاه عمومــی ســعدآباد مراجعــه نماییــد م الف649

رئیس دادگاه عمومی بخش سعدآباد -احمدرضادامی

6012

آگهی

آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه فرهنگی دیجیتال تدبیر دانش ماندگار
از کلیــه ســهامداران محتــرم موسســه(به شــماره ثبــت  )37149دعــوت مــی نمایــد در جلســه مجمــع عمومــی
عــادی ســالیانه کــه روز دوشــنبه مــورخ  1397/6/5ســاعت  14در محــل قانونــی موسســه واقــع در تهران،خیابــان
مفتــح شــمالی،مایری پــور غربی،پــاک  82تشــکیل مــی گــردد حضــور بهم رسانند .دســتور جلســه -1 :اســتماع
گــزارش هیئــت مدیــره  -2تعییــن روزنامــه کثیراالنتشــار -3ســایر مــواردی کــه در صاحیــت مجمــع عمومــی
ســالیانه باشد

6014

هیئت مدیره

متن آگهی

آگهــی ابــاغ وقــت رســیدگی و دادخواســت و ضمائــم بــه اقــای فریبــرز ابراهیمــی فرزنــد هیبــت اهلل
خواهــان آقــای ســید محمــد جــواد حجــازی بــا وکالــت خانــم ســمیه غفــاری دادخواســتی بــه طرفیــت
خوانــده آقــای فریبــرز ابراهیمــی فرزنــد هیبــت اهلل بــه خواســته مطالبــه وجــه /تامیــن خواســته مطــرح
کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کاســه 9709983845200174شــورای حــل اختــاف
شــماره  12شهرســتان شــهرکرد ثبــت ووقــت رســیدگی مــورخ  1397/7/1ســاعت  15:00تعییــن کــه
حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان
بــودن خوانــده و در خواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی ازجرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی
مــی گــردد تاخوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن
اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت
رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد 878

مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شماره  12شهرستان شهرکرد محمدی

6015

رونوشت آگهی حصروراثت

خانــم زلیخــا ســلیمانی پــور بــه وکالــت از خانــم ناهیــد اســدی ســامانی دارای شناســنامه شــماره
 4774بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت شــده بــه کاســه ازایــن دادگاه درخواســت گواهــی
حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان عبدالحســین اســدی ســامانی بشناســنامه
شــماره  3962در تاریــخ  1397/4/18دراقامتــگاه دائمــی خودبــدرود حیــات گفتــه وورثــه حیــن
الفــوت آن مرحــوم منحصراســت بــه  -1زینــب محمــد قاســمی ســامانی فرزنــد جــواد بــه شــماره ملــی
 4622803038زوجــه متوفــی  -2محمــد تقــی اســدی ســامانی بــه شــماره شناســنامه 4623115275
فرزنــد ذکــور  -3علیرضــا اســدی ســامانی بــه شــماره ملــی  4623149757فرزنــد ذکــور  -4ســجاد
اســدی ســامانی بــه شــماره ملــی  4623633391فرزنــد ذکــور  -5منیــژه اســدی ســامانی بــه شــماره
ملــی  4623022730فرزنــد انــاث  -6هنگامــه اســدی ســامانی بــه شــماره ملــی 4623060063
فرزنــد انــاث  -7ناهیــد اســدی ســامانی بــه شــماره ملــی  4620893846فرزنــد انــاث  -8شــوکت
اســدی ســامانی بــه شــماره ملــی  4623203433فرزنــد انــاث و الغیــر اینــک بــا انجــام تشــریفات
مقدماتــی درخواســت مزبوریــک نوبــت اگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد یــا
وصیــت نامــه ای ازمتوفــی نــزد او مــی باشــد ازتاریــخ نشــرآگهی ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن دادگاه
تقدیــم دارد واال گواهــی صادرخواهــد شــد877

رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان صولت سلطانی سامانی

مفقودی

6017

کارت دانشــجویی مهدیــس مــرادی اول بــه شــماره دانشــجویی 9652833از دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان
5998
مقطــع کارشناســی رشــته مدیریــت مالــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

