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آگهی مزایده عمومی

اداره کل نوســازی مــدارس اســتان زنجــان بــر اســاس صورتجلســه مــورخ  96/11/25بــه شــماره  960073کمیســیون موضــوع مــاده  2الیحــه
ازی مداان زنجرس اانستان زنجان
قانونــی نحــوه اســتفاده از اتومبیــل هــای دولتــی و فــروش اتومبیــل هــای زائــد مصــوب  1358شــورای انقــاب  ،در نظــر دارد تعداد  4دســتگاه اداره کل نوساداره
ازیک مدال نوسرس است
خــودرو قابــل تبدیــل بــه پــاك بــه شــرح جــدول ذیــل را از طریــق مزایــده عمومــي و از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه فــروش برســاند .
کلیــه مراحــل برگــزاری مزایــده از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد قیمــت و بازگشــائی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت
(ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.ir :انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مزایــده گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی  ،مراحــل ثبــت نــام در
ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مزایــده محقــق ســازند .
متقاضیــان محتــرم مــي تواننــد جهــت شــرکت در مزایــده از تاریــخ  97/6/20تــا  97/6/25بــه ســایت مزبــور مراجعــه نماینــد .مهلــت بازدیــد از خــودرو
هــا در محــل اداره کل از تاریــخ  97/6/24تــا  97/6/27از ســاعت  9/00تــا  11/00مــی باشــد  .آخریــن مهلــت ارائــه قیمــت پیشــنهادي  :تــا پایــان وقــت
اداری ( ســاعت  )14/00روز ســه شــنبه مــورخ  97/7/3و پیشــنهادات واصلــه در ســاعت  10/00مــورخ  97/7/4در کمیســیون بــه نشــانی  :زنجــان  -خیابــان
خرمشــهر  -روبــروي صــدا و ســیماي مرکــز زنجــان (شــماره تلفــن تمــاس  ) 02433034567 :بازگشــائی خواهــد شــد  .مبلــغ تضمیــن شــرکت در مزایــده
طبــق جــدول ذیــل بــوده کــه بایــد بــه صــورت الکترونیکــی از طریــق ســامانه مزبــور پرداخــت گــردد  .کلیــه هزینــه هــاي مربــوط بــه چــاپ آگهــي ،
تنظیــم ســند  ،انتقــال  ،شــماره گــذاري  ،عــوارض  ،هزینــه کارشناســي خــودرو و  ....بــه عهــده برنــده مزایــده مــي باشــد-اداره کل نوســازي مــدارس
زنجــان در رد یــا قبــول پیشــنهادات مختــار بــوده و شــرکت کارکنــان ادارات و ســازمانهاي دولتــي در مزایــده بــا مانــع مــي باشــد .

پاك

مدل

رنگ

مبلغ تضمین شرکت در
مزایده

1

موسو

 776الف  11ایران 87

1384

نوك مدادی روشن  -متالیک

60.000.000ریال

2

پژو 405

 145الف  11ایران 87

1385

بژ -متالیک

20.000.000ریال

3

پژو 405

 764الف  11ایران 87

1385

بژ -متالیک

20.000.000.ریال

4

پراید

 238الف  11ایران 87

1385

بژ -متالیک

15.000.000ریال

ردیف نام خودرو

چهارشنبه21/شهریورماه / 1397شماره4084

6852

اداره کل نوسازی مدارس استان زنجان

نوبت اول
عمومیمزایده
مناقصه تجدید
فراخوان تجدید آگهی

اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان اصفهــان در نظــر دارد پروژه
زیــر را از طریــق مزایــده عمومــی واگــذار نمایــد ،بدینوســیله از شــرکت هــای
استان اصفهان
واجــد شــرایط طبــق اســناد مزایــده بــرای شــرکت در فرآینــد مزایــده زیــر
دعــوت بعمــل مــی آیــد.
«ســاخت و نصــب  2دســتگاه پــل عابــر پیــاده و بهــره بــرداری تبلیغاتــی از آن» (شــماره تجدید
مزایده )9722102
 مهلــت دریافــت فایــل اســناد  :از چــاپ دوم آگهــی تــا ســاعت  13تاریــخ  ،1397/7/5از طریقســایت ملــی مناقصــات ( )www.iets.mporg.irو اداره پیمان و رســیدگی ایــن اداره کل.
 مهلت بازدید از مکانهای مورد نظر و تحویل پاکات مزایده  :تا ساعت  13تاریخ 1397/7/15 تحویــل تضمیــن شــرکت در مزایــده  :تــا ســاعت  13تاریــخ  1397/7/15بــه اداره کل راهــداریو حمــل و نقــل جــاده ای اســتان اصفهــان ،طبقــه ششــم اداره حراســت.
 گشــایش پــاکات مزایــده  :در ســاعت  9صبــح روز  1397/7/16در محــل ســالن جلســات ادارهکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان اصفهــان انجــام مــی شــود.
نشــانی :بلــوار میرزاکوچــک خــان ،بیــن پــل وحیــد و ترمینــال زاینــده رود ،کدپســتی -33743
 ، 81766تلفــن گویــا 031-35059
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اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

سند وبرگ سبز وانت پیکان مدل  1393رنگ سفید شیری روغنی به
شماره پالک 379-49ج 58به شماره موتور  118p0053157وشماره شاسی
 NAAA36AA9EG656149به نام رامحمد فروغ پور مفقود وفاقد اعتبار میباشد.
خواهان رونوشت حصر وراثت فرامرز صفری دولت اباد فرزند محمد حسین به
شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه  97099874305005۲7از این دادگاه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد حسین
صفری دولت اباد در اقامتگاه دائمی خود  139۲.6.1۲بدرود حیات گفته و ورثه حین
الفوت ان شادروان منحصر است به  ..1...صدیقه صفری دولت اباد فرزند محمد حسین
به ش ش  1۲۲6فرزند متوفی  ..۲...فرامرز صفری دولت اباد فرزند محمد حسین به ش
ش  1051فرزند متوفی  ..3..اسمائیل صفری دولت اباد فرزند محمد حسین به ش ش
.7م فرزند متوفی  4..بی بی گل صفری دولت اباد فرزند جانی به ش ش  1۲03همسر
متوفی  ..اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور یک نوبت اگهی میگردد
تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ
نشر اگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه پنجم شورای حل اختالف
شهرستانیاسوج
سیما پریدار

آگهی حصر وراثت

آقــای محمــد جــواد عســکری فرزنــد حســین دارای شناســنامه  10364بشــرح دادخواســت شــماره 970429
مــورخ  97.6.18توضیــح داده شــادروان حســین عســکری فرزنــد علــی بشناســنامه  2در تاریــخ  97.6.8در
شهررفســنجان فــوت شــده و وراثــت منحصــر حیــن الفــوت وی عبارتنــد از-1:علــی عســکری باقــر آبــادی فرزنــد
حســین ش ش  837متولــد  1358صــادره رفســنجان فرزنــد متوفــی -2حجــت عســکری فرزنــد حســین ش ش
 343متولــد  1364صــادره رفســنجان فرزنــد متوفــی -3محمــد جــواد عســکری فرزنــد حســین ش ش 10364
متولــد  1366صــادره رفســنجان فرزنــد متوفــی -4فاطمــه عســکری فرزنــد حســین ش ش  2181متولــد 1361
صــادره رفســنجان فرزنــد متوفی-5زهــرا ســعیدی فرزند محمــد ش ش  930متولــد  1338صادره کرمان همســر
متوفــی لــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه هــای کثیراالنتشــار محلــی آگهــی میشــود چنانچــه کســی اعتــراض
دارد یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد اشــخاصی باشــد ظــرف مــدت یــک مــاه از نشــر آگهــی بــه شــورای حــل
اختــاف تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد و هــر وصیــت نامــه ای جــز رســمی و ســری کــه بعــد از ایــن
موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت .م-الــف4019

دفتر شورای حل اختالف شماره  4شهرستان رفسنجان
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آگهی مزایده نوبت دوم

اجراییــه شــماره  9610423449100246صــادره از شــورای حــل اختــاف شــماره  1لــه آقــای نبــی اهلل عباســپور
و علیــه آقــای احمــد جعفــری دایــره اجــرای احــکام شهرســتان راور در نظــر دارد یــک دســتگاه خــودرو ســواری
پرایــد بــه رنــگ ســفید مــدل  1382بشــماره پــاک 746ه  65ایــران  65بــا قیمــت کارشناســی 65/000/000
ریــال از طریــق مزایــده بــه فــروش برســاند جلســه مزایــده در روز ســه شــنبه مــورخ  1397/07/10ســاعت  9صبح
در محــل اجــرای احــکام مدنــی راور بــا حضــور نماینــده دادســتان برگــزار مــی گــردد  .لــذا طالبیــن خریــد مــی
تواننــد ظــرف مــدت  5روز تــا قبــل از روز برگــزاری مزایــده از خــودروی مذکــور بــا هماهنگــی ایــن اجــرای احــکام
بازدیــد نماینــد و شــخصی برنــده مزایــده خواهــد شــد کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمــوده باشــد
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مدیر اجرای احکام مدنی راور آبادی جو

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای علی علی آبادی
فرزند غالمرضا

خواهــان آقــای اکبــر منوچهــری دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده آقــای علــی علــی آبــادی بــه خواســته اثبــات
مالکیــت و خلــع یــد مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کاســه 9709983444100034
شــعبه اول دادگاه عمومــی (حقوقــی) دادگســتری شهرســتان راور ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ 1397/08/05
ســاعت  10:00تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده  73قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علت
مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار 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 دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در
دادگاه حاضــر گــردد - .م.الــف 95

متصدی امور دفتری شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان راور
سمیه نیک روش
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آگهی مفقودی

شناســنامه خــودرو حــاچ پــک مــدل 1396بــه رنــگ ســفید-روغنی بــه شــماره پــاک 287-58ط24وشــماره
موتــور  R072131-K4MC697وشــماره شاســی  NAPBSRBYAH1040332متعلــق بــه آقــای علــی ابراهیمــی
فرزنــد محمــد ش.ش 100مفقودگردیــده وازدرجــه اعتبارســاقط میباشــد

6943

بندردیر

مفقودی

ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت خــودرو وانــت زامیــاد تیــپ  2800CC-Z28NDبــه رنــگ آبــی – روغنــی
مــدل  1389بــه شــماره انتظامــی 363ص 64ایــران  56و شــماره موتــور  80017224و بــه شــماره شاســی
6925
 NAZDL104TJK014261مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

