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متن آگهی
رئیس محترم شعبه هشتم دادگاه عمومی وحقوقی یاسوج
با سالم
احتراما عطف به قرار کارشناسی پرونده کالسه  9609987444000091مورخه
 97/4/21به شماره بایگانی  960096در خصوص دعوی محمدرضا دهقان گلستانی
وبقیه خواهان ها به طرفیت آقای هادی فتحی محمودآباد وفاطمه رامیان وبقیه
خواندگان حسب دستور آن مقام محترم قضایی اینجانب پس از آگاهی از قرار
کارشناسی صادره ،باحضور در شعبه و مطالعه پرونده وهمچنین بررسی مدارک
ومستندات ارائه شده توسط طرفین واستماع اظهارات طرفین دعوی با حضور
نماینده خواهانها وخواندگان در محل ملک واقع در ابوذر 11حاضر شدیم با
بررسی ومتراژ وتهیه نقشه ملک مورد دعوی وبا تطبیق مدارک طرفین با وضعیت
موجود،لذا نظریه کارشناسی را به شرح زیر به حضور تقدیم می نمایم.
-1به موجب یک برگ قرارداد عادی بدون تاریخ (که طبق اظهارات سال 1371
بوده)یک قطعه زمین به ابعاد 12*25به مساحت 300مترمربع از اراضی محمودآباد
را آقای عادل دهقان از اقای رشید زمانی خریداری نموده است که شماال 12متر
به زمین فروشنده شرقا 25متر به زمین نجفعلی اسدی و غربا  25متر به زمین
جهانبخش زمانی وجنوبا 12متر به زمین جعفر رجبی متصل است(.پیوست شماره 1
 - 2به موجب یک برگ قرارداد مورخه  80/2/27منعقد شده در بنگاه امالک
ملت یک قطعه زمین به مساحت 200متر مربع به ابعاد 10*20متر را آقای حسن
رزمنده از آقای رشید زمانی خریداری نموده است که شماال به زمین روزبه جنوبا
به خیابان 16متری (در طبیعت خیابان 16متری وجود ندارد)وشرقا به زمین آقای
احسانی وغربا به زمین فروشنده میباشد.که در تاریخ  81/11/24سند ششدانگ آن
به شماره پالک ثبتی  1.2802به متراژ 247.05با ابعاد مشخص بنام حسن رزمنده
صادر گردیده است(.پیوست شماره 2و )3نکته :مساحت محصور به ابعاد قید شده
در سند 280متر مربع میباشد که در سند 247.05قید شده است.
به موجب یک برگ قرارداد تنظیم شده در مشاور امالک اعتماد مورخ
82/1/28قطعه زمینی به پالک ثبتی1.2802به متراژ 247.05توسط آقای مظفر
رستمی به اقای هادی فتحی فروخته شده است(پیوست شماره .)4مدرکی مبنی بر
فروش آقای حسن رزمنده به اقای مظفر رستمی در دست نیست.
آقای هادی فتحی در تاریخ  93/8/24نسبت به تک برگ نمودن سند خود به متراژ
 247.05متر مربع و ابعاد مشخص اقدام نموده است(.پیوست شماره)5و در مورخه
 94/1/19پالک ثبتی فوق الذکر  1.2802با همان مشخصات وابعاد و متراژ به نام فاطمه
رامیان (بنا به اظهارات خانم آقای فتحی)انتقال داده شده است(.پیوست شماره)6
-3به موجب یک برگ قرارداد منعقد شده  1395/5/5در بنگاه امالک یک
قطعه زمین به متراژ 30متر مربع بدون ابعاد آقای هادی فتحی از آقای رشید
زمانی خریداری نموده است که در آن قید شده است به زمین مورد معامله قرارداد
 82/1/28که متراژ آن 247.05بوده اضافه می گردد(.پیوست شماره )7
-4وضعیت موجود با متراژ نقشه برداری انجام گرفته نقشه مسطحاتی هردو ملک
تهیه گردیده است(.پیوست شماره )8
قطعه 1و 2به متراژ 280متر مربع در اختیار آقای هادی فتحی می باشد که تحت
پالک 1.2802به متراژ 247.5متر مربع ثبت گردیده است و در آن ساختمان دو
طبقه با حیاط و حصار احداث گردیده است.قطعه 3به متراژ  250.5در اختیار وارث
اقای عادل دهقان می باشد که بنا به گفته آقای محمدرضا دهقان بخشی از ضلع
جنوبی زمین خود را با همسایه معاوضه کرده ودر عوض راه جهت وصل شدن به
کوچه باز نموده است با توجه به قرارداد خرید آقای دهقان به عرض12متر،لذا در
ضلع شمالی عرض زمین  1.55متر و در ضلع جنوبی عرض زمین  4.01جمعا به
متراژ  49.5متر مربع از مساحت زمین اقای دهقان کسر می باشد .با توجه به اینکه

متن آگهی

آگهــی ابــاغ وقــت رســیدگی و دادخواســت و ضمائــم بــه آقــای عبــداهلل ریاحــی فرزنــد مهــدی خواهــان
آقــای علــی ریاحــی و پرویــن ریاحــی احمــدی بــا وکالــت عاطفــه صانعــی دادخواســتی بــه طرفیــت
خوانــده آقــای عبــداهلل ریاحــی احمــدی فرزنــد مهــدی بــه خواســته تقســیم ترکــه مطــرح کــه بــه ایــن
شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کاســه  9709983810900360شــعبه  9شــورای حــل اختــاف
شــماره شهرســتان شــهرکرد ثبــت ووقــت رســیدگی مــورخ  1397/7/25ســاعت  8:00تعییــن 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 1014

منشی دادگاه شعبه  9دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد

6983

ابالغ اجرائیه

بــه موجــب اجرائیــه شــماره 9710420493500157مورخــه 97/5/22پرونــده کاســه 960662مطروحــه در
شــعبه  5خوانــده آقــای ایــرج صادقــی اصــل بــه پرداخــت مبلــغ 17/777/728ریــال از بابــت اصــل خواســته
و675/000ریــال از بابــت هزینــه دادرســی بصــورت غیابــی در حــق خواهــان بانــک صــادرات مدیریــت شــعب
محکــوم شــده اســت نظــر بــه اینکــه آدرس دقیــق مشــارالیه مشــخص نبــوده ومجهــو ل المکان اعام شــده اســت
بلــذا مفاداجرائیــه بــه طریــق درج دریکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار بــه وی ابــاغ مــی گــردد

شعبه 5شورای حل اختالف اردبیل

6989

اخطاریه دفترخانه

نــام و نــام خانوادگــی مخاطــب :ســبزعلی مهــرورز – شــغل :آزاد – مجهــول المــکان – آقــای ســبزعلی مهــرورز
االلــه گورابــی (زوج) در راســتای ارای حکــم شــماره دادنامــه  97/4/12 – 9709971314600396و قطعیــت
 97/6/19 – 951622شــعبه دوم رشــت مبنــی بــر ثبــت طــاق بــه درخواســت زوجــه شــما پــس از رویــت اخطــار
یــک هفتــه فرصــت داریــد جهــت ثبــت طــاق بــه دفترخانــه شــماره  31طــاق واقــع در رشــت چهــارراه میکائیل
کوچــه اســتقامت مراجعــه نماینــد.

دفترخانه شماره  31طالق رشت

6947

مفقودی

اینجانــب فرهنــوش کاظمــی دهنــده مالــک خــودرو بــه شــماره شاســی  76306690و شــماره موتــور
 22527606895بــه علــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده اســت.
لــذا چنانچــه هــر کــس ادعایــی در مــورد خــودروی مذکــور دارد ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی شــرکت ایــران
خــودرو واقــع در کیلومتــر  14جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک پیــکان شــهر ســاختمان ســمند طبقــه 1
مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط اقــدام خواهــد شــد.
6952

مفقودی اردبیل

اینجانــب آمنــه نامــوری شــاد مالــک خــودروی پــژو 207بــه شــماره شاســی NAAR13FE7JJ647623وشــماره
موتــور 177BOO18152بــه علــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رو نوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده
اســت لــذا چنانچــه هرکــس ادعایــی در مــورد خــودروی مذکــور دارد ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان
فــروش شــرکت ایــران خــودرو واقــع در پیــکان شــهر ســاختمان ســمند مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس از
انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد .
6987

مفقودی

شناســنامه و ســند وانــت – وانــت داتســون تیــپ  1800مــدل  1980رنــگ ســفید – ســفید بــه شــماره موتــور
 382113و شــماره شاســی 094412بــه شــماره انتظامــی 81ع 934ایــران  12مفقــود و از درجــه اعتبــار
ســاقط مــی باشــد
6979

مفقودی

شناســنامه و ســند ســواری دوو تیــپ ریســر جی.تــی.آی مــدل 1994رنــگ قرمز-آلبالویــی بــه شــماره
موتــور  082502و شــماره شاســی  472329و شــماره انتظامــی 78ج656ایــران 85مفقــود و از درجــه
اعتبــار ســاقط مــی باشــد
6980

مفقودی

شناســنامه و ســند ســواری تویوتــا کــروال مــدل  1992بــه رنــگ قرمز-جگــری بــه شــماره موتــور
 8728243و شــماره شاســی  920267309aeبــه شــماره انتظامــی 71ن956ایــران 12مفقــود و از درجــه
اعتبــار ســاقط مــی باشــد
6981

قرارداد تخصیص زمین

دفترچــه قــرارداد تخصیــص زمیــن شــماره  94/5528مــورخ  94/5/25مربــوط بــه واحــد تولیــدی فیلــم یــک الیه
پلــی اتیلــن آقــای عبدالوحیــد تیــره ریگــی واقــع در شــهرک صنعتــی چابهــار مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار
ســاقط و فقــط دفترچــه المثنــی دارای اعتبــار مــی باشــد
6982

مفقودی

شناســنامه ســبز خــودروی ســواری ال ( 90رنــو) مــدل  1390بــه شــماره انتظامــی  912ق  45ایــران  56و شــماره
موتــور  77020353225126700و بــه شــماره شاســی NAALSRALDBA074367متعلــق بــه ســیده فاطمــه
ســاداتی مفقــود و از درجــه اعتبارســاقط مــی باشــد.
6953

مفقودی

آگهی

ســند کمپانــی خــودرو ســواری مــزدا  N3مــدل  1389بــه رنــگ ســفید بــه شــماره شاســی
 NAGDSX8CC21A40120و شــماره موتــور  LF10988605بــه شــماره پــاک 52م  143ایــران  16بــه نــام
نفــس یارجانلــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .
6978

برخورداریروستاهایکهگیلویهوبویراحمدازآببه73/8درصدرسید

قولنامه خریداری آقای رزمنده  200متر مربع بوده و تحت پالک  1.2802به متراژ
 247.05ثبت شده و متاقبا به اقای هادی فاحی و به خانم فاطمه رامیان انتقال داده
شده است لذا مازاد ثبت شده (قطعه شماره  2هاشور زده شده به متراز 49.5متر
مربع ) که مربوط به بخشی از قرار داد عادل دهقان می باشد.
نتیجه گیری :
بر اساس تحقیقات و بررسی های به عمل آمده و همچنین مطابقت اسناد و
مدارک ابرازی طرفین دعوی و تطبیق آنها با وضعیت موجودبه شرح ذیل به
استحضار می رساند:
براساس نقشه مسطحاتی وضعیت موجود ترسیم شده مساحت زمین موجود در
اختیار آقای دهقان قطعه ( 250.5 )3متر مربع و زمین در اختیار آقای هادی فتحی
قطعات (1و 280 )2متر مربع می باشد لذا باتوجه به ابعاد خریداری شده زمین آقای
دهقان به میزان  49.5متر مربع کسری دارد (قطعه شماره  )2که در پالک ثبتی
 1.2802بنام حسن رزمنده ثبتگردیده است و متاقبا به آقای هادی فتحی و بعد به
نام خانم فاطمه رامیان انتقال داده شده است.
در خصوص نقل و انتقاالت اقای حسن رزمنده متراژه  200متر مربع خریداری
نموده است  ،ولی در هنگام صدور سند  247.05متر مربع سند به شماره پالک
 1.2802بهنام ایشان صادر شده ااست که این پالک ثبتی در تاریخ  82/1/28توسط
مظفر رستمی به آقای هادی فتحی فروخته شده و در تاریخ  93/8/24پالک ثبتی
فئق الذکر بنام آقای هادی فتحی تک برگ شده و در مورخه  94/1/19بنام خام
فاطمه رامیان انتقا داده شده است.
خواهشمند است دستور فرمایید فیش حق الزحمه کارشناسی تحویل لینجانب
گردد.
شعبه  8دادگاه عمومی حقوقی یاسوج – سید هاجر حسینی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی کهگیلویه و بویراحمد گفت:
شاخص برخورداری از آب آشامیدنی روستایی این استان به  73.8درصد رسید
که به استاندارد کشور نزدیک شده است.
شاخص برخورداری از آب روستایی در کشور هم اکنون  74درصد است.
فیض الله پاسره اظهار داشت :شاخص برخورداری از آب روستایی کهگیلویه و
بویراحمد در سال  68 ، 1392درصد بود .وی بیان کرد :شرکت آب روستایی
این استان بیش از  60هزار و  208مشترک را زیر پوشش خدمات خود دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت:
برای آب رسانی به هر خانوار روستایی این استان  120میلیون ریال هزینه می
شود .پاسره بیان کرد 6 :هزار و  422کیلومتر خط انتقال برای انتقال 95هزار
و  954متر مکعب آب در روستاهای این استان ایجاد شده است .وی تصریح
کرد :آب مورد نیاز مناطق روستایی این استان با  247منبع شامل چشمه و
چاه تامین می شود .پاسره ابراز داشت 131 :حلقه چاه آب مناطق روستایی این
استان را تامین می کند .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی کهگیلویه و
بویراحمد گفت 979 :روستا با جمعیت بیش از  276هزار نفر از آب آشامیدنی
سالم بهره مند هستند .پاسره اظهار داشت :در سال های اخیر افزون بر اصالح
و بازسازی شبکه ها ،ترمیم کلی  33مخزن ،اجرای  18مجتمع بزرگ آبرسانی
و  9پروژه تک روستایی که  107هزار نفر روستایی را زیرپوشش قرار می دهد
انجام یا در حال اجراست .پاسره تصریح کرد 225 :روستای کهگیلویه و
بویراحمد با جمعیت  29هزار و  600نفر زیر پوشش آبرسانی سیار قرار دارند
که با 14دستگاه تانکر به صورت مستمر آبرسانی می شود .وی اظهار داشت:
از مجموع کل روستاهای استان تنها  722روستا باالی  20خانوار جمعیت
دارند .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی کهگیلویه و بویراحمد افزود:
تاکنون تاسیسات آب رسانی در یک هزار و  470روستای این استان ایجاد شده
است .وی گفت 12 :طرح این حوزه در هفته دولت کلنگ زنی و افتتاح شد.
پاسره گفت :بزرگترین و مجهز ترین آزمایشگاه آب روستایی کشور با اعتبار
 20میلیارد ریالی و قابلیت انجام آزمایش های میکروبی،شیمیایی و موضوعات
تحقیقاتی در استان راه اندازی و بهره برداری شد .پاسره بیان داشت :قرائت
آنالین قبوض ،صدور و واریز وجه در لحظه در سال  96با هدف اصالح برخی
ایرادات سیستم دستی گذشته در مدار بهره برداری قرار گرفت .وی گفت:
رونمایی از نوین ترین سیستم مکان یابی تاسیسات ( )web GISدر آب و
فاضالب روستایی از دیگر خدمات آب روستایی این استان است .پاسره افزود:
برای استفاده از انرژی های پاک و محصوالت کم خطر نخستین سیستم
تولید برق با استفاده از پنل های خورشیدی و قابلیت ذخیره برق با اعتباری
نزدیک به  2میلیارد و  500میلیون ریال عملیاتی شد که پیش بینی کارشناسان
صرفه جویی ساالنه  700میلیون ریال در این شرکت است .مدیرعامل آب و
فاضالب روستایی کهگیلویه و بویراحمد گفت :سیستم نوین گند زدایی آب
نیز از دیگر خدمات شرکت آب و فاضالب روستایی در سال های اخیر بوده
است و هم اکنون قریب به  30دستگاه الکترولیز نمک طعام در نقاط مختلف
استان راه اندازی شده است .پاسره ابراز داشت:در این سیستم به جای کلر
که مشکالتی به ویژه برای نگهداری آن وجود دارد از الکترولیز نمک طعام به
عنوان روشی بی خطر برای تولید کلر در فرایند سالم سازی استفاده می شود
44درصد از جمعیت  713هزار نفری کهگیلویه و بویراحمد در روستاها زندگی
می کنند.

مادر سند شناسنامه –کارت ماشین – بیمه نامه سواری سمند رنگ سفید مدل
 91به شماره پالک 353-49ط  39به شماره موتور  124K0022948و شماره شاسی
 NAACN1CM4CF209787بنام اشکان عباسعلی زاده مفقود گردیده و فاقد
اعتبار می باشد.
سند مالکیت(برگ سبز)،کارت مشخصات خودرو،کارت سوخت خودرو سواری
جک اس  ۵ام تی به رنگ سفید به شماره پالک۴۸۵_۶۶ج ۶۷مدل  ۹۵به شماره موتور
HFC4GA31DF3038243و شماره شاسی NAKSH7311FB114032بنام
محمد رضا اتشی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد
خواهان رونوشت حصر وراثت  .سرو گل چراغی فرزند علی دانا به شرح
دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه  ۹۷۰۹۹۸۷۴۳۰۵۰۰۵۳۷از این دادگاه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد
شریف عباس پور ده بر افتاب در اقامتگاه دائمی خود به تاریخ  ۱۳۹۷.۶.۷بدرود
حیات گفته و ورثه حین الفوت ان شادروان منحصر است به  ..۱ ...سروگل چراغی
فرزند علی دانا به ش ش  ۲۶همسر متوفی  ..۲....مریم عباس پور ده بر افتاب فرزند
محمد شریف به ش ش  ۴۲۲۰۸۷۵۹۱۳فرزند متوفی  ..۳..فاطمه عباس پور فرزند
محمد شریف به ش ش  ۴۲۲۱۰۰۷۲۵۷فرزند 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 شهرستان یاسوج ..
سیما پریدار

آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی معدنــی نمــک ســیمین دشــت بــه شــماره
ثبــت  37263و شناســه ملــی  10380528310بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ  30/04/1397و نامــه شــماره  108921مــورخ
 3/6/97اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی مشــهد تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد
 - 1 :اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل انتخــاب گردیدنــد :ســید حســین
ســجادی  5629923579و ســید مســعود ســجادی  5629656538و وحیــده
اســدی  5629938381بــه عنــوان هیــات مدیــره اصلــی و رحمــت الــه امیــری
 5629879634و ســید ســعید ســجادی  5629987410بــه عنــوان هیــات مدیره
علــی البــدل برای مــدت  3ســال انتخاب شــدند  -2مهنــاز اســدی 5629889176
بــه عنــوان بــازرس اصلــی و مرضیــه واعــظ طبســی  5629844970بــه عنــوان
بــازرس علــی البــدل بــرای یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد  -3ســرمایه
شــرکت از مبلــغ  10500000ریــال (منقســم بــه  35ســهم 300000ریالــی ) بــه
مبلــغ  405000000ریــال (منقســم بــه  1350ســهم  300000ریالــی ) افزایــش
یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد - 4 .صورتهــای مالــی  95الــی
 96بــه تصویــب رســید.
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آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی معدنــی نمــک ســیمین دشــت
بــه شــماره ثبــت  37263و شناســه ملــی  10380528310بــه اســتناد
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  30/04/1397و نامــه شــماره 108921
مــورخ  3/6/97اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی مشــهد تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد  - 1 :ســمت اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل تعییــن
گردیدنــد :ســید حســین ســجادی  5629923579بــه ســمت رئیــس و
مدیــر عامــل و ســید مســعود ســجادی  5629656538بــه ســمت نائــب
رئیــس و وحیــده اســدی  5629938381بــه ســمت منشــی هیــات مدیره
انتخــاب شــدند  - 2کلیــه قراردادهــا و اســناد رســمی و تعهــد آور بانکــی از
قبیــل چــک – ســفته -و بــرات و اوراق بهــادار بــا امضــای ثابــت آقای ســید
حســین ســجادی (مدیــر عامــل) و خانــم وحیــده اســدی (منشــی هیــات
مدیــره ) و مهــر شــرکت دارای اعتبــار اســت و اســناد عــادی نامــه هــا بــا
امضــای آقــای ســید حســین ســجادی و مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بود.
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مفقودی

ســند کمپانــی (پروانــه گمرکــی )خــودرو ســواری کیــا اپتیمــا مــدل  2014بــه رنــگ ســفید
بــه شــماره شاســی  KNAGL419BEA450859و شــماره موتــور  G4NDDH041849بــه
شــماره پــاک 48م  883ایــران  16بــه نــام نفــس یارجانلــی مفقــود و از درجــه اعتبــار
ســاقط مــی باشــد .
6977
آگهــی تغییــرات شــرکت تولیــدی باغــداران روشــنای کاهــو شــرکت تعاونــی بــه
شــماره ثبــت  36618و شناســه ملــی  10380521557بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ  26/04/1397وبــه اســتناد نامــه شــماره 100184مورخ
21/05/1397مدیریــت تعــاون کارو رفــاه اجتماعــی شهرســتان مشــهد تصمیمــات ذیل
اتخــاذ شــد  :خانــم بهــاره اکبــری بــه شــماره ملــی  0939682214بــه ســمت بــازرس
اضلــی وآقــای مســعود جــازاری معموئــی بــه شــماره ملــی  0941325938بــه ســمت
بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب شــدند و صورتهــای مالــی
ســال  1396بــه تصویــب رســید
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی

خرید لوازم التحریر دانش آموزی

نوبت دوم

کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کهگیلویه و بویراحمد درنظر دارد خرید لوازم التحریر مورد نیاز
خود جهت دانش آموزان تحت پوشش این نهاد مناطق محروم استان را با انجام مناقصه عمومی و از
طریق درگاه اینترنتی سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد) از شرکت تولیدی یا فروشندگان معتبر و
مجاز واجد شرایط و با رعایت آیین نامه مالی و معامالتی این نهاد تهیه نماید.
بدین وسیله از کلیه متقاضیان دارای مجوز کسب و فعالیت دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت
 6روز از تاریخ  97/06/20جهت دریافت اسناد مناقصه به درگاه اینترنتی www.setadiran.irسامانه
تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد»مراجعه نمایند.
لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت
ها از طریق سامانه ستاد به آدرس  www.setadiran.irصورت می پذیرد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت فوق :از ساعت 14روز سه شنبه مورخه97/06/20لغایت ساعت15
روزیکشنبه مورخه  - 97/06/25از طریق سامانه اینترنتی www.setadiran.ir
مهلت ارسال اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت  :از ساعت 15عصرروز یک شنبه مورخه  97/06/25الی ساعت
15عصر روزپنج شنبه - 97/07/05از طریق سامانه اینترنتی www.setadiran.ir
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  11صبح روز یک شنبه مورخ 97/07/08
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص مناقصه و ارائه پاکت الف :
بهآدرس:یاسوج –میدانامامحسین(ع)خیابانشهیددستجردی-ادارهکلکمیتهامدادامامخمینی(ره)
استان-طبقه  2واحد تدارکات
074-33223721-3
کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کهگیلویه و بویراحمد

