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تقدیر و تشکر شهردار و رئیس شورای شهر سی سخت
از رئیس و کارکنان ثبت اسناد و امالک شهرستان دنا

شهردار و رئیس شورای شهر سی سخت با اهداي لوح تقدير از رئیس
و کارکنان ثبت اسناد و امالک شهرستان دنا به دليل همکاري مجدانه و
بي شائبه با شهرداری و شورای شهر سی سخت در صدور اسناد مالکيت
شهرداری سی سخت قدرداني کردند.
شهردار و رئیس شورای شهر سی سخت با اهداي لوح تقدير از رئیس
و کارکنان ثبت اسناد و امالک شهرستان دنا به دليل همکاري مجدانه و
بي شائبه با شهرداری و شورای شهر سی سخت در صدور اسناد مالکيت
شهرداری سی سخت قدرداني کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه و
بویراحمد ،علی محمد حسینی شهردار و محمد حسین پرندوار رئیس شورای
شهر سی سخت و هیئت همراه طی مراسمی در محل ساختمان ثبت اسناد و
امالک شهرستان دنا حضور یافتند و با اهداء لوح تقدیر مراتب قدردانی خود را
از همکاری رئیس و کارکنان این واحد ثبتی در خصوص تسریع صدور اسناد
مالکیت شهرداری سی سخت ابراز نمودند.
شهردار سی سخت در این دیدار گفت :اسناد مالکیت شهرداری سی
سخت که از چند سال پیش جزء یکی از مشکالت شهرداری سی سخت بود با
همکاری ریاست و کارکنان ثبت اسناد و امالک شهرستان دنا حل شد و برای
 25قطعه ملک از امالک شهرداری سی سخت سند مالکیت صادر گردید.

آگهی

وی همچنین در این دیدار ضمن تشکر از همکاري اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان به جهت هماهنگي و تعامل در خصوص موضوعات مشترک و
حفظ حقوق بيت المال خواستار افزايش سطح اين تعامالت شد.
اصغر حسن زاده رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان دنا نیز در این
جلسه ضمن اعالم آمادگی کامل ثبت این شهرستان برای صدور اسناد
مالکیت کاداستری برای تمامی دستگاههای مرتبط با امالک و اراضی دولتی
و ملی از شهردار سی سخت خواست تا نقشه سایر امالک شهرداری شهر
سی سخت را به ثبت اسناد ارائه نمایند تا با جانمایی و صدور سند مالکیت از
امالک عمومی و دولتی محافظت گردد .
حسن زاده درباره اهمیت سند دار شدن امالک شهرداری به نام شهرداری
سی سخت  ،اظهار داشت :دریافت سند امالک شهرداری باعث برنامه ریزی
خرد و کالن شهرداری سی سخت جهت ایجاد امنیت سرمایه گذاری در
اجرای پروژه های شهرداری شده و موجب جلوگیری از تصرف این اراضی می
شود و چنانچه تصرفی در این امالک صورت گیرد با استناد به این اسناد در
مراجع قضائی و قانونی نسبت به استیفای حقوق شهرداری اقدام خواهد شد.
حسن زاده در پایان گفت :اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دنا نیز
آمادگی خود را همچون سال های گذشته جهت تعیین تکلیف وضعیت سند
مالکیت سایر امالک شهرداری سی سخت اعالم می کند.

آگهی مزایده اموال غیر منقول(اسناد رهنی)
بانک پارسیان شعبه یاسوج به موجب پرونده اجرائي كالسه  9300017و به استناد اسناد رهنی شماره  88/12/20 – 75698تنظیمی دفترخانه اسناد
رسمی شماره  87یاسوج جهت وصول طلب خود به مبلغ 678860453ریال ( ششصد وهفتاد وهشت میلیون و هشتصد وشصت هزار و چهارصد و
پنجاه و سه ریال)تا تاریخ صدور اجراییه و خسارت تاخیر متعلقه تا روز وصول طلب علیه شرکت شیرین چشمه کهگیلویه به شماره ثبت  81و با امضاء
سید سعید پرهیز ( بدهکار ) و سیده معصومه رهگشای فرزند سید محمدعلی ( راهن) اقدام به صدور اجرائیه نموده که پس از تشکیل پرونده به کالسه
فوق در این اداره و ادامه عملیات اجرائی برابر مقررات آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و به علت عدم پرداخت بدهی از طرف بدهکار و به درخواست
بستانکار (وارده به شماره  ) 97/8/7 – 970003398مورد وثیقه که عبارتست از شش دانگ یک آپارتمان مسکونی به شماره پالک ( 303/5247
پنج هزار و دویست و چهل و هفت فرعی از سیصد و سه اصلی ) به مساحت  89/03متر مربع به انضمام بالکن مسقف به مساحت  97/6متر مربع و
پارکینگ به مساحت  14/13متر مربع و انباری به مساحت  3/90متر مربع واقع در بخش  26فارس حوزه ثبتی یاسوج ثبت شده ذیل شماره 43430
صفحه 22دفترجلد  247بنام راهن ثبت و سند صادر گردیده به آدرس یاسوج-خیابان تختی -نبش کوچه پورنگ با حدود اربعه  :شماالً  :اول بطول 1
متر دیواریست به فضای خیابان دوم بطول 4/20متر دیوار و پنجره است به فضای پشت بام مشاعی طبقه همکف شرقا  :اول و دوم کمی مایل به شمالند
بطول 13/65متر دوم بطول 45سانتی متر دیواریست به فضای باقی مانده  303اصلی سوم بطول  85سانتی متر دیواریست به فضای پشت بام مشاعی
طبقه همکف جنوبا  :در  9قسمت اول بطول 1/35متر دوم بطول 3/45متر سوم که غربی است بطول  1/30متر چهارم بطول  2/20متر پنجم بطول 1/20
متر ششم بطول 1/80متر هفتم بطول  25سانتی متر همگی دیواریست اشتراکی به پالک  303/5248هشتم بطول متر درب و دیواریست نهم بطول
1/55تر دیواریست هر دو به راه پله مشاعی غربا  :اول بطول  4/50متر دیوار و فضای باز است  ،دوم بطول  4/25متر دیوار و پنجره است هر دو به فضای
خیابان  .کف پالک مورد وثیقه روی سقف پالک ثبتی  3105/303قرار گرفته و مشترک است و سقف پالک مزبور با کف پالک ثبتی 303/5249مشترک
است  .که طبق نظریه مورخه 1396/7/26كارشناس رسمي دادگستری به مبلغ 1415210000ريال ( یک میلیارد و چهارصد و پانزده میلیون و دویست و
ده هزار ریال ) ارزيابي شده و برابر گزارش کارشناسی ،اعیانی ملک مذکور یک آپارتمان مسکونی جزو یک بلوک ساختمان احداثی در زمین مشاعی
به تعداد  4طبقه با اسکلت بتنی دارای  8واحد مسکونی با مشخصات فنی سقف های تیرچه بلوک نمای خارجی شمالی و غربی آلومینیم ونمای شرقی
و جنوبی ایزوگام است .درب ورودی و پنجره ها فلزی طرح چوب دارای شبکه دوربین مدار بسته در نمای خارجی -راه پله مشاع در کف و بدنه تا  1متر
سنگ گرانیت و مابقی بدنه و سقف راه پله سفیدکاری و رنگ آمزی  -پارکینگ با کف موزاییک و بدنه تا  1/50متر سنگ گرانیت و مابقی دیوار سفیدکاری
سقف آن با سقف کاذب پانل گچی  ،نمای داخلی واحد مربوطه با دیوارهای سفید کاری و رنگ آمیزی کنتکس و سقف طرح کناف وابزار گچی کامل ورنگ
آمیزی کنتکس  -کف واحد کال" سرامیک  -درب ورودی واحد چوب دو لنگه طرح روکش دار و درب دزدگیر فلزی نرده ای معمولی -آشپزخانه اوپن
با کف سرامیک و بدنه دیوار کاشی و کابینت - mdfسرویس بهداشتی و حمام با کف سرامیک و بدنه کاشی  -درب های داخلی چوب با طرح روکش
دار  -نورپردازی در سقف با المپ های هالوژنی متعدد  -کمد های داخلی با  mdfآبگرمکن دیواری  -سیستم گرمایش بخاری گازی  -سیسیتم سرمایش
با کانال کولر وکولر آبی  -ملک فوق دارای اشتراک برق و آب و گاز مجزا می باشد .ضمنا بنا به اظهار مالک  ،ملک در اجاره آقای حجازی تا مهر 98
می باشد  ..پالك فوق االشاره از ساعت  9الي  12روز دوشنبه مورخ  98/4/10در اداره اجرای اسناد رسمی یاسوج واقع در خیابان هجرت  3از طريق
مزايده به فروش مي رسد .مزايده از مبلغ 1415210000ريال ( یک میلیارد و چهارصد و پانزده میلیون و دویست و ده هزار ریال ) شروع و به باالترين
قيمت پيشنهادي نقدا ً فروخته مي شود .الزم به ذكر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در
صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا
نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد
و نيم عشر و حق مزايده نقدا ً وصول مي گردد .ضمن ًا چنانچه روز مزايده مصادف با تعطيل رسمي غیرمترقبه گردد ،مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در
همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد .ضمنا برابر نامه شماره وارده  97/11/8 – 970004969اعالمی از طرف بستانکار ملک مورد وثیقه شرکت
بیمه پارسیان تا تاریخ  98/6/27بیمه می باشد.
تاریخ انتشار 98/3/22:

آگهی نوبت سوم

شرکت صنعت پاک آتیه صبا(صپاص) در نظر دارد تعداد
یک دستگاه خودرو تویوتا پریوس مدل  2016هیبریدی به
رنگ آبی کاربنی مازاد بر نیاز خود را با شرایط ذکر شده
در اسناد مزایده به فروش برساند .لذا کلیه متقاضیان اعم
از حقیقی و حقوقی و واجد شرایط (طبق اسناد مزایده)
میتوانند ،به آدرس زیر مراجعه و و اسناد مزایده را
دریافت نمایند .متقاضیان میتوانند از ابتدای وقت اداری
روز چهارشنبه  98/3/22لغایت پایان وقت اداری روز سه
شنبه  98/3/28جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده به
محل شرکت واقع در خیابان پاسداران ،خیابان حجت
سوری نبش رام پالک  5طبقه پنجم مراجعه نمایند.
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت سه شنبه  98/3/28و
قیمت پایه  3,300,000,000ریال تعیین شده است.
الزم به ذکر است شرکت در خصوص رد یا قبول پیشنهاد
مختار است.

نوبت دوم

آگهي فراخوان شركت در مناقصات عمومي يك مرحله اي

مناقصــه گــزار :شــركت ملــي پخــش فــرآورده هــاي ايــران /منطقــه كرمــان بــه آدرس كرمــان چهــار راه خواجــو ،خيابــان خواجــو  ،جنــب
زميــن ورزشــي  ،كــد پســتي 7613667355
ش كرت ملی پخش فرآورده اهی نفتی اريان
موضوع مناقصات  :مناقصه واگذاري حجمي خدمات اداري  ،تنظيف و فضاي سبز كرمان و نواحي
مدت مناقصه  :يكسال شمسي
م طنقه کرمان
مبلغ برآورد اوليه  26/854/406/091/- :ريال
شرايط متقاضيان و مدارك مورد نياز :
 -1دارا بــودن و ارائــه گواهــي تائيــد صالحيــت معتبــر از اداره كل تعــاون  ،كار و رفــاه امــور اجتماعــي (شــركتهايي حــق حضــور در مناقصــه را دارنــد كــه داراي رتبــه
بنــدي طــرح طبقــه بنــدي مشــاغل كارگــري مــورد تائيــد وزارت تعــاون كار و رفــاه اجتماعــي در موضــوع مناقصــه و پيمــان (حســب مــورد ) باشــند)
 -2دارا بودن و ارائه گواهينامه صالحيت ايمني معتبر از اداره كل تعاون  ،كار و رفاه امور اجتماعي
 -3درخواست كتبي حضور در مناقصه با امضاء مديرعامل شركت
 -4ارائــه تصويــر كارت ملــي و شناســنامه مديــر عامــل و اعضــاء هيــات مديــره شــركت  ،تصويــر كليــه صفحــات اساســنامه شــركت ،تصويــر آگهــي تاســيس شــركت ،
گواهــي آخريــن تغييــرات در روزنامــه رســمي  ،ســوابق شــغلي و تحصيلــي مديــر عامــل و اعضــاء هيئــت مديــره  ،گواهــي صاحبــان امضــاء مجــاز شــركت و مشــخصات
هويتــي شــركت ( گواهــي كــد اقتصــادي و شناســه ملــي )  ،ارائــه اســناد مبنــي بــر ارتبــاط موضــوع مناقصــه بــا اساســنامه شــركت  ،ارائــه گواهينامــه معتبــر ثبــت نــام
در نظــام ماليــات و عــوارض ارزش افــزوده
 -5عدم وجود سوء عملكرد در پيمانهاي سنوات گذشته
 -6عــدم ممنــوع المعاملــه بــودن در ســطح كليــه شــركتها ( در صــورت قرارداشــتن در ليســت شــركتهاي ممنــوع المعاملــه  ،ســپرده شــركت در مناقصــه بــه نفــع
مناقصــه گــزار ضبــط خواهــد گرديــد )
 -7احراز امتياز قابل قبول بر اساس معيارهاي ارزيابي توانمندي بهداشتي  ،ايمني و زيست محيطي ( )HSE
 -8كليه مدارك و مستندات مهمور و مي بايست به تائيد مدير عامل شركت رسيده باشند.
 -9كليه مدارك و مستندات ارائه شده ميبايست اصل يا برابر با اصل شده باشند ( از طريق دفتر خانه هاي اسناد رسمي )
تاريــخ ،مهلــت و نشــاني محــل تحويــل مــدارك :متقاضيــان واجــد الشــرايط جهــت تحويــل تقاضــاي شــركت در مناقصــه و بــا ثبــت در دبيرخانــه ايــن منطقــه
در مهلــت مقــرر – منضــم بــه مــدارك يــاد شــده بــاال مــي تواننــد از تاريــخ انتشــار آگهــي نوبــت اول تاحداكثــر ده روز پــس از انتشــار آگهــي نوبــت دوم (تــا پايــان
وقــت اداري  ) 98/4/01و بــا در دســت داشــتن مــدارك يــاد شــده بــاال بــه آدرس كرمــان چهــار راه خواجــو  ،خيابــان خواجــو  ،جنــب زميــن ورزشــي  ،شــركت ملــي
پخــش فــرآورده هــاي نفتــي منطقــه كرمــان مراجعــه نماينــد .
( تاريخ انتشار آگهي نوبت اول  ( ) 98/3/21تاريخ انتشار اگهي نوبت دوم ) 98/3/22
http://Monaghese.niopdc.ir
http://IETS.MPORG.ir
آگهي هاي فوق قابل مشاهده در سايت هاي http://Kerman.niopdc.ir :
نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه و تاريخ بازگشايي پاكات :
 -1نــوع تضميــن شــركت در مناقصــه  :ضمانــت نامــه معتبــر بانكــي يــا واريــز نقــدي مبلــغ ضمانــت شــركت در مناقصــه بــه حســاب شــركت ملــي پخــش فــراورد
هــاي نفتــي منطقــه كرمــان ( مبلــغ تضميــن شــركت در مناقصــه معــادل  1/342/720/304/-ريــال ( يــك ميليــارد و ســيصدو چهــل و دو ميليــون و هفتصــد و بيســت
هــزار و ســيصد وچهــار ريــال مــي باشــد ))
 -2مهلــت ارائــه پــاكات ثالثــه ( الــف  /ب /ج ) و تاريــخ بازگشــايي پــاكات جهــت واجديــن شــرايط پــس از بررســي مــدارك يــاد شــده بــاال و بــا ارســال دعوتنامــه رســمي در
جلســه توجيهــي اعــالم ميگــردد ( .تاريــخ  ،مــكان و زمــان تشــكيل جلســه توجيهــي در دعــوت نامــه رســمي بــه شــركتهاي واجــد شــرايط اعــالم مــي گــردد).
در صورت وجود هرگونه ابهام با شماره تلفن  034 – 32520360دبيرخانه كميته فني و بازرگاني تماس حاصل فرمايند .
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روابط عمومی شركت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه كرمان

