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اداره کل تامین اجتماعی استان قم

فرم شماره (  3ابالغ رای کمیته بدوی استانی)
باسالم و احترام
احترامــا اصــل فــرم شــماره یــک مربــوط بــه اقــای صبــاح عاملیــان در جلســه مــورخ  ۹۸/3/۲۱کمیتــه بــدوی
مشــاغل ســخت و زیــان آور اســتان قــم مطــرح و از مجمــوع  ۲شــغل مطــرح شــده  ۲شــغل مــورد تاییــد قــرار
گرفتــه اســت جهــت اقدامــات بعــدی بــه پیوســت ارســال میگــردد
مشــاغل تاییــد شــده (ب):صحــاف (صحافــی منوچهــر ادیبی_حســین رضــا خــواه) _صحــاف (صحافــی کاتبــان
کویــر محمودیــان)
محمد جواد ترک زاده آرانی -مدیریت شهرستان
رونوشت
_۱معاونــت محتــرم دانشــگاه علــوم پزشــکی و مدیریــت درمــان اســتان جهــت اســتحضار و اقــدام مقتضــی برابــر
مــاده  3آییــن نامــه
_۲شــرکت/کارگاه:صحافی منوچهــر ادیبی_حســین رضــا خــواه و صحافــی کاتبــان کویــر محمودیــان اطــالع و
اقــدام مقتضــی
_3اقای:صباح عاملیان جهت اطالع
 ایــن رای بــه اســتناد تبصــره  5مــاده  ۸آئیــن نامــه اجرایــی مشــاغل ســخت وزیــان آور ظــرف مــدت  ۱5روز قابلتجدیــد نظــر خواهــی درکمیتــه تجدیــد نظــر مشــاغل ســخت وزیــان آور مــی باشــد ودر صــورت عــدم اعتــراض
هــر یــک از طرفیــن وقطعــی والزم االجــرا شــدن رای مذبــور بــه اســتناد تبصــره  ۲مــاده  ۱6قانــون تشــکیالت
وآئیــن دادرســی دیــوان عدالــت اداره ظــرف  3مــاه از تاریــخ ابــالغ بــراب اشــخاص داخــل کشــور و ظــرف  6مــاه از
تاریــخ ابــالغ بــرای افــراد مقیــم خــارج کشــور قابــل فرجــام خواهــی در دیــوان عدالــت اداری خواهــد بــود3471 .

آگهی حصر وراثت

اقــای منصــور خلیلــی بندلــی فرزنــد علــی متولــد  ۱33۹بشــماره شناســنامه  ۱صــادره چایپــاره باســتناد
استشــهادیه و گواهــی فــوت و رونوشــت شناســنامه ورثــه دادخواســتی بشــماره  ۹۸0۲4۸تقدیــم ایــن شــورا نموده
و اعــالم داشــته شــادروان علــی خلیلــی بندلــی بشناســنامه شــماره  65صــادره چایپــاره در تاریــخ ۱3۹۸/03/۱4
در چایپــاره فــوت شــده ورثــه منحصرحیــن الفــوت عبارتنــد از :منصــور خلیلــی بندلــی ش ش  ۱صــادره چایپــاره
متولــد  ۱33۹/0۱/06نســبت :فرزنــد متوفــی -۲محــرم خلیلــی ش ش  ۱۲7صادره چایپــاره متولــد ۱34۲/0۱/۱0
نســبت :فرزنــد متوفــی  -3پــرزه خلیلــی بندلــی ش ش  ۱44صادره :چایپــاره متولــد  ۱346/0۱/0۲نســبت :فرزند
متوفــی  -4فضــه خلیلــی ش ش  ۱57صادره:چایپــاره متولــد  ۱34۸/07/06نســبت :فرزنــد متوفــی  -5طوبــی
خلیلــی ش ش  ۱74صــادره :چایپــاره متولــد  ۱353/0۱/۲0نســبت :فرزنــد متوفــی  -6کلــی خلیلــی بندلــی ش
ش  ۲۱0صادره:چایپــاره متولــد  ۱357/03/0۱نســبت :فرزنــد متوفــی  -7گلــی اثــر خلیلــی بندلــی ش ش 3۱۱
صــادره :چایپــاره متولــد  ۱35۸/05/۱۱نســبت :فرزنــد متوفــی ورثــه مرحــوم علــی خلیلــی بندلــی اعــالم و اضافــه
نمــوده کــه آن مرحــوم در تاریــخ  ۹۸/03/۱4در چایپــاره فــوت شــده بغیــر از افــراد ذکــر شــده ورثــه دیگــری
نــدارد اینــک در اجــرای مــاده  ۲6۱قانــون امــور حســبی در خواســت نامبــرده در نوبــت در محــل ســکونت آگهــی
مــی نمایــد تــا چنانچــه شــخص و یــا اشــخاص نســبت بــه تقاضــای وی معتــرض باشــند و یــا وصیــت نامــه ای
از رســمی و یــا عــادی از وی باشــند مراتــب را ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی اعــالم واال برابــر مقــررات
گواهــی حصــر وراثــت صــادر خواهــد شــد.

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف چایپاره  -مهدی نجاتی
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آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظــر بــر اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان پاســگاه انتظامــی بــه پــالک  ۱5۸۲فرعــی
از -3۸۱اصلــی واقــع درقریــه امیــن جــان بخــش  3اردبیــل بمســاحت  ۲۲6۹/۲۸متــر مربــع کــه برابــر
آراء شــماره  ۱3۹76030300۸004۱۸5مــورخ  ۹7/۱۱/۲۱صــادره از هیــات موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در ثبــت نمیــن بنــام دولــت
جمهــوری اســالمی ایــران بــه نمایندگــی ناجــا تاییــد مالکیــت شــده تاکنــون بعمــل نیامــده لــذا تحدیــد
حــدود ششــدانگ پــالک مزبــوردر روزپنــج شــنبه ۹۸/4/۲0راس ســاعت ۹صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل
خواهــد آمــد بدینوســیله بــه مالکیــن ومجاوریــن اخطــار مــی گــردد در موعــد مقــرر درایــن اداره حاضــر
شــده تــا طبــق مقــررات نســبت بــه تحدیــد حدودملــک ایشــان اقــدام گــردد  .اعتــراض برحــدود و حقــوق
ارتفاقــی مطابــق مــاده  ۲0قانــون ثبــت از تاریــخ تعییــن حــدود بمــدت ســی روز پذیرفتــه خواهــد
شــد .تاریــخ انتشــار:روز ســه شــنبه مــورخ ۹۸/3/۲۸

مولوی  -رئیس ثبت اسناد وامالک نمین
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آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظــر بــر اینکــه تحدیــد حــدود اختصاصــی امــالک مشــروحه در ثبــت بیلــه ســوار بنــام اشــخاص اختصــاص
یافتــه و تاکنــون تحدیــد حــدود بعمــل نیامــده طبــق تبصــره  ۲قانــون ثبــت اســناد و امــالک و تبصــره مــاده
 ۱3قانــون تعییــن و تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مصــوب ۱3۹0/۹/۲0
تحدیــد حــدود پالکهــای مرقــوم در روزهــای تعییــن از ســاعت  ۹صبــح شــروع و تــا ســاعت  ۱4بعــد از
ظهــر بعمــل خواهــد آمــد .
-۱آقــای زیــن العابدیــن فرهنــگ فرزنــد محمــد علــی شــماره شناســنامه  6صــادره از بیلــه ســوار به شــماره
ملــی  60۱۹76۲06۸در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت  5۱۸4۲/70متــر مربــع
بــه شــماره پــالک  -۲۲0فرعــی از پــالک  -55اصلــی واقــع در مســتعلی بیگلــو حــوزه ثبــت ملــک بیلــه
ســوار بخــش  -۲۱اردبیــل
 -۲آقــای آزاد شــهبازی فرزنــد قــا قــا ش شــماره شناســنامه  7صــادره از بیلــه ســوار بــه شــماره ملــی
 60۱۹۸۱74۹0در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت  60۹34متــر مربــع بــه شــماره
پــالک  -5فرعــی از پــالک  -3اصلــی واقــع در قــره ســقال حــوزه ثبــت ملــک بیلــه ســوار بخــش  -۲۱اردبیل
روز چهارشنبه ۹۸/4/۱۹:
لــذا بدینوســیله بــه مالــک ومجاوریــن اخطــار مــی گــردد در موعــد مقــرر در محــل حاضــر شــوند اعتــراض بــر
تحدیــد حــدود حقــوق ارتفاقــی برابــر مــاده ۲0قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود بــه
مــدت 30روز خواهــد بــود و کســانیکه اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد اعتــراض کتبــی خــود را بــه اداره
ثبــت تســلیم و در مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مراجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع
ذیصــالح قضایــی تقدیــم نماینــد در غیــر اینصــورت بــه متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه
دادگاه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت محــل تســلیم نمایند اداره
ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد.
تاریخ انتشار ۱3۹۸/3/۲۸

حسین امامی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان بیله سوار

3483

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص رادیــن داروی ســبز ایرانیــان درتاریــخ
1398/03/26بــه شــماره ثبــت  17969بــه شناســه ملــی 14008397493
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت
اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت  -1:تولیــد انــواع خــوراک دام و
طیــور و آبزیــان و زنبــور و کــرم ابریشــم و انــواع داروهــا و واکســن دام و طیــور
و آبزیــان و انــواع ویتامیــن هــا  -مکمــل هــا و کنســانتره هــای دامــی و طیــور
و آبزیــان و زنبــور و کــرم ابریشــم  - .واردات و صــادرات و پخــش انــواع نهــاده
هــای دام و طیــور و آبزیــان اعــم از ســویا و ذرت و مــواد اولیــه مــورد نیــاز جهــت
تولیــد کنســانتره و دارو و مکمــل هــای دام و طیــور و آبزیــان و زنبــور و کــرم
ابریشــم و انــواع دارو و مکمــل و وســایل مــورد نیــاز بــرای دام هــای کوچــک و
انــواع فــرآورده هــای گوشــتی خامــی  -دامــی و طیــور و آبزیــان بصــورت گــرم
یــا منجمــد و تخــم مــرغ خوراکــی و نطفــه دار  - .واردات و صــادرات انــواع
دســتگاههای مــورد نیــاز جهــت تولیــد دارو  -واکســن و خــوراک و کنســانتره
و مکمــل هــای دامپزشــکی و انــواع ســموم و کــود و بــذور کشــاورزی کال» بــا
اخــذ مجــوز از مراجــع ذیصــالح  .درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم
از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز
اصلــی  :اســتان آذربایجــان غربــی  ،شهرســتان ارومیــه  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر
ارومیــه ،شــاهرخ آبــاد  ،کوچــه بخشــی  ،خیابــان ســاحلی  ،پــالک  ، 0قطعــه 14
 ،طبقــه همکــف کدپســتی  5714975144ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت
اســت از مبلــغ  10000000000ریــال نقــدی منقســم بــه  100000ســهم
 100000ریالــی تعــداد  100000ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ 3500000000
ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره  206858/60/98مــورخ
 11/03/1398نــزد بانــک رفــاه کارگــران شــعبه میــدان مخابــرات ارومیــه بــا
کــد  756پرداخــت گردیــده اســت والباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام مــی
باشــد اعضــا هیئــت مدیــره آقــای جعفــر اســمعیل پــور بــه شــماره ملــی
0041779665و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال و
بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال خانــم ثریــا اســماعیل پــور
بــه شــماره ملــی 0071304851و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت
 2ســال و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای جعفــر
ســجودی بــه شــماره ملــی 2754216782و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت
 2ســال و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال دارنــدگان حــق
امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته
 ،بــروات  ،قراردادهــا عقــود اســالمی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری
بــا امضــاء آقــای جعفــر ســجودی مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر می
باشــد اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه بازرســان آقای رحیــم محمودی
گچــی قلعــه ســی بــه شــماره ملــی  2939623414بــه ســمت بــازرس اصلــی به
مــدت یــک ســال مالــی آقــای محســن افــزا بــه شــماره ملــی  6399747708به
ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه کثیــر االنتشــار
ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت
مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه ()502458

آگهی

3456

مجمــع عمومــی کانــون کوهنــوردان گیــالن بــه شــماره ثبــت  755و شناســه ملــی  10720298653در
مورخــه 1397/12/9بــا حضــور اکثریــت اعضــا در محــل قانونــی مؤسســه واقــع در خیابــان امــام خمینــی دفتــر
کانــون کوهنــوردان گیــالن تشــکیل گردیــد و پــس از رای گیــری تصمیمــات ذیــل اتخــاذ گردیــد
-1زهره شمشادی مدیر عامل
-2محمد براری عضو اصلی
-3موسی فضلی رییس هیات مدیره
-4فردین طهیری خزانه دار
-5مریم هماپور عضو اصلی
-6مسعود بافکر علی البدل
-7امیر اسالمی بازرس
3480
-8حمید قنوعی علی البدل بازرس

آگهی حصروراثت

آقــای وحیــد ســرعتی دارای شناســنامه بشــماره  ۲۲3۹۹بــه شــرح پرونده کالســه ۹۸-57۱این شــورا درخواســت
گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان سمزارســرعتی عیســی لــو بــه شــماره شناســنامه
۲در تاریــخ ۱3۹7/۱0/۲0در اردبیــل اقامتــگاه دائمــی خودبــدرود حیــات گفتــه ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت
بــه  -۱ :علــی ســرعتی فرزندبهمــن بــه شــماره شناســنامه  ۱۹۱بــرادر متوفــی  -۲ســالمتعلی ســرعتی فرزندبهمن
بــه شــماره شناســنامه  ۱7۱بــرادر متوفــی -3محمدعلــی ســرعتی فرزندبهمــن بــه شــماره شناســنامه ۲بــرادر
متوفــی -4توحیدعلــی ســرعتی فرزندبهمــن بــه شــماره شناســنامه  ۱6۹بــرادر متوفــی -5تعارفعلــی ســرعتی
فرزندبهمــن بــه شــماره شناســنامه  7بــرادر متوفــی -6داودعلــی ســرعتی فرزندبهمــن بــه شــماره شناســنامه
۱70بــرادر متوفــی -7وحیــد ســرعتی فرزندبهمــن بــه شــماره شناســنامه  ۲۲3۹۹بــرادر متوفی -۸فیروزه ســرعتی
فرزندبهمــن بــه شــماره شناســنامه  ۹4خواهــر متوفی-۹عارفــه ســرعتی فرزندبهمــن بــه شــماره شناســنامه ۹5
خواهــر متوفــی -۱0بنفشــه ســرعتی فرزندبهمــن بــه شــماره شناســنامه ۱۱5خواهــر متوفی-۱۱منظــر ســرعتی
عیســی لــو فرزندبهمــن بــه شــماره شناســنامه ۱۹0خواهــر متوفی-۱۲ظریفــه ســرعتی عیســی لوفرزندبهمــن
بــه شــماره شناســنامه ۱۹6خواهــر متوفــی -۱3اســتعفاء ســرعتی عیســی لوفرزندبهمــن بــه شــماره شناســنامه
۱۹7خواهــر متوفــی .اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را دریــک نوبــت آگهــی مــی نمایند
هرکــس اعتراضــی دارد ویــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزداو باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه
شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر وهــر وصیــت نامــه جــز ســری ورســمی کــه بعــد از موعــد ابــراز شــود از
درجــه اعتبــار ســاقط وبــال اثــر خواهــد بــود .

رئیس شعبه یازده شورای حل اختالف اردبیل
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سازمان ثبت اسناد وامالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
«آگهی فقدان سند مالکیت»

حســب درخواســت وارده بــه شــماره ۹۸/۱۱0۲۱/۹75و ۹۸/3/۲6 -آقــای ســید ماشــااله نیــک خــواه
کــوه جهــری مالــک ســه دانــگ مشــاع از کل ششــدانگ خانــه پــالک شــماره  ۱فرعــی از  -۱۹00اصلــی واقــع در
راور شــریف آبــاد بخــش  ۱۸کرمــان بــه مســاحت  ۹36۸متــر مربــع دارای ســند مالکیــت الکترونیــک بــه شــماره
ســریال  ۱6۹۸۲۸ســری ب ســال ۹3صــادر و تســلیم گردیــده ضمــن تســلیم دو بــرگ استشــهادیه محلــی مدعی
اســت کــه ســند مالکیــت مزبــور بــه علــت جابجایــی منــزل از بیــن رفتــه اســت و درخواســت ســند مالکیــت
المثنــی نمــوده اســت لــذا باســتناد مــاده  ۱۲0آئیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت مراتب یــک نوبت آگهی میشــود
چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک فــوق الذکــر یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی
باشــد میتوانیــد ظــرف مــدت  ۱0روز پــس از انتشــار اگهــی بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک راور مراجعــه و اعتراض
خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معامله تســلیم نمایــد واال پــس از مهلــت مذکور ســند مالکیت
المثنــی صــادر و تســلیم خواهــد شــد .م.الف۲۲۱
تاریخ انتشار ۱3۹۸/03/۲۸:

مرتضی کاربخش راوری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان راور
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سازمان ثبت اسناد وامالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
«آگهی فقدان سند مالکیت»

حســب درخواســت وارده بــه شــماره ۹۸/۱۱0۲۱/40۸و ۹۸/0۲/۱0 -آقــای علــی کرباســی مالــک
ششــدانگ مزرعــه پــالک شــماره  ۱فرعــی از  -64اصلــی واقــع در مزرعــه محمدآبادجــدر بخــش  ۱۹کرمــان بــه
مســاحت  ۲۱737.۸6متــر مربــع دارای ســند مالکیــت الکترونیــک بــه شــماره ســریال  ۱۲5۹35ســری الف ســال
 ۹4صــادر و تســلیم گردیــده ضمــن تســلیم دو بــرگ استشــهادیه محلــی مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت مزبــور
بــه علــت جابجایــی منــزل از بیــن رفتــه اســت و درخواســت ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت لــذا باســتناد
مــاده  ۱۲0آئیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت آگهــی میشــود چنانچــه کســی مدعــی انجــام
معاملــه نســبت بــه ملــک فــوق الذکــر یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد میتوانیــد ظــرف مــدت ۱0
روز پــس از انتشــار اگهــی بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک راور مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد واال پــس از مهلــت مذکــور ســند مالکیــت المثنــی صادر و تســلیم
خواهــد شــد  .م.الــف ۲۲3
تاریخ انتشار ۱3۹۸/03/۲۸:

مرتضی کاربخش راوری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان راور
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره ۱3۹۸/0۲/۱4---۱3۹۸603۱۹0۱000036۹هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی آقــای جــواد عباســیان رزگلــه بــه شناســنامه شــماره 37۹۱صــادره شــهربابک فرزنــد یعقــوب
در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۲۹4/۱5متــر مربــع نســبت بــه قســمتی از پــالک شــماره  ۱۱اصلــی واقــع
در صــادق آبــاد بخــش  47یــزد( ضمنــا شــماره  ۹7فرعــی از  ۱۱اصلــی بــه مــورد تقاضــا منظــور شــد) کــه طبــق
قولنامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت رســمی آقــای محمــد صــادق رحیمــی یــزد بــه متقاضــی منتقــل و محــرز
گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱5روز آگهــی مــی شــود در صورتــی
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف مــدت یــک
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض  ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شد.شــماره۱۲5م/الف
تاریخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه۱3۹۸/04/۱۱
تاریخ انتشار نوبت اول :سه شنبه ۱3۹۸/03/۲۸

حمید احمدپور  -رئیس ثبت اسناد و امالک
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آگهــی تغییــرات شــرکت خدمــات مســافرتی گل گشــت کــرد شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  5131و شناســه ملــی  10610087773بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1397/09/08تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد  - :محــل شــرکت بــه آدرس اســتان کردســتان  -شهرســتان ســنندج
 بخــش مرکــزی  -شــهر سنندج-بلوارســیدقطب-میدان ســنه دژ-بلــوار ســید قطــب-پــالك -77طبقــه همکــف -کدپســتی  6616634183 :تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه
در اساســنامه بشــرح فــوق اصــالح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج (3458 )502388
آگهــی تغییــرات شــرکت مهندســی و توســعه شــایان ترســیم باســتان ســهامی خاص
بــه شــماره ثبــت  1574و شناســه ملــی  14005026915بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی فــوق العــاده مــورخ  22/02/1398تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  * :طبــق مــاده 4
اساســنامه شــرکت بــه ایــن آدرس تغییرمــکان نمــود ( .آدرس:اردبیل -شهرســتان مشــگین
شــهر -حافــظ -کوچــه شــهیدچمران فرعــی -5خیابــان ســعدی -پــالك  -348طبقــه
همکــف  -کدپســتی  * * )5661983853 :تعــداد اعضــای هیئــت مدیــره از2نفــر بــه 3
نفــر افزایــش یافــت ودر نتیجــه مــاده مربوطــه در اساســنامه بنحــو مذکــور اصــالح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشکین شهر (3492 )503804
مفقودی

ســند کمپانــی ،بــرگ ســبز وکارت خــودرو ســواری پــژو  405مــدل  1395بــه شــماره انتظامــی 576-71د 44وبــه
شــماره موتــور  2001862وشــماره شاســی  14237608متعلــق بــه اقــای مصطفــی پورحســن فرزنــد حســن بــه
کــد ملــی 4621755781مفقــود گردیــده وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .

3494

شهرکرد

رونوشت آگهی حصر وراثت

خانــم فریــده بنــدی دارای شــماره شناســنامه  26639به شــرح دادخواســت بــه کالســه  980355از ایــن دادگاه در
خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان گوهــر فتــح الــه زاده بــه شناســنامه
 239در تاریــخ  1398/02/01در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت بــه
 -1شــعبان بنــدی ف صابعلــی ش ش  21236ت ت  1352صــادره میانــدواب پســر متوفــی  -2علیرضــا بنــدی
ف صابعلــی ش ش  112ت ت  1355صــادره میانــدواب پســر متوفــی  -3نــادر بنــدی ف صابعلــی ش ش 415
ت ت  1363صــادره میانــدواب پســر متوفــی  -4فریــده بنــدی ف صابعلــی ش ش  26639ت ت  1358صــادره
میانــدواب دختــر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی در خواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی
نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظرف
یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان میاندوآب – خلیل نقی پور

اصالحیه (بیله سوار)

در آگهــی مــاده  3قانــون و مــاده  ۱3مربــوط بــه حــوزه ثبــت بیلــه ســوار و زمیــن مزروعــی آقــای زیــن
العابدیــن فرهنــگ چــاپ شــده مــورخ  ۹۸/3/۲3روز نامــه ابتــکار .تاریــخ انتشــار نوبــت دوم اگهــی بــه تاریــخ
 ۹۸/3/۲3صحیــح میباشــد کــه بــه علــت اشــتباه تایپــی بــه تاریــخ  ۹۸/۸/۲3در زیــر اگهــی درج شــده کــه
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بدینوســیله اصــالح مــی گــردد.

آگهــی تغییــرات شــرکت مهندســی و توســعه شــایان ترســیم
باســتان ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  1574و شناســه ملــی
 14005026915بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی
مــورخ 1398/02/22تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  * :میرکاظــم
حمــزه لــو بــه کدملــی 1570097682و المیــرا اعالمیــر بــه
کدملــی  1360334750و رضاجــوادی اهــل بــه کدملــی
1379408581بــه ســمت اعضــای اصلــی هیئــت مدیــره بــرای
مــدت  2ســال شــدند* * روزنامــه کثیراالنتشــار ابتــکار جهــت
درج آگهــی هــای شــرکت انتخــاب گردیــد* *صابرپورحســین
بــا کدملــی 6040031311بــه عنــوان بــازرس اصلــی و صالــح
جنگجوبــا کدملــی  1582660255بــه عنــوان بــازرس علــی
البــدل بــه مــدت یــک ســال انتخــاب گردیدنــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشکین شهر (3491 )503803

آگهــی تغییــرات شــرکت مهندســی و توســعه شــایان ترســیم
باســتان ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  1574و شناســه ملــی
 14005026915بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ
 1398/02/22تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد -1 * :میرکاظــم
حمــزه لــو بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره ومدیرعامــل
 -2المیــرا اعالمیــر بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره -3
رضاجــوادی اهــل بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــرای مــدت
 2ســال انتخــاب شــدند وکلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــد
آور بانکــی شــرکت از قبیــل چــک ســفته و بــروات وامضاءکلیــه
قراردادهــای شــرکت در مناقصــه ها،نامــه هــای ارســالی و عقــود
اســالمی بــا امضــای المیــرا اعالمیــر یــا میرکاظــم حمــزه لــو
همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشکین شهر (3493 )503801

آگهــی تغییــرات شــرکت خدمــات مســافرتی گل گشــت کــرد شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  5131و شناســه ملــی 10610087773
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ
1397/09/07تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - :اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار
ذیــل بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد :آقــای وریــا ظاهــری بــا کــد ملــی
 3732593185بــه ســمت رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل خانــم شــرمین
ظاهــری بــا کــد ملــی  3732127745بــه ســمت نائــب رئیــس هیــات مدیــره
خانــم ســمیه نصــری بــا کــد ملــی  3732466620بــه ســمت عضــو هیــات
مدیــره  -خانــم دنیــا فرهــادی بــا کــد ملــی  3732999858بــه ســمت بــازرس
اصلــی و کمــال حیــدری بــا کــد ملــی  3733144481بــه ســمت بــازرس علــی
البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند - .کلیــه اســناد و اوراق
بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا و
عقوداســالمی بــا امضــاء آقــای وریــا ظاهــری مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت
معتبــر مــی باشــد .و کلیــه اوراق عــادی بــا امضــای مدیــر عامــل همــراه بــا مهــر
شــرکت دارای اعتبــار مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج ()502385

آگهي رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقد سند رسمی
برابــر آراء صــادره هیــات تعییــن تکلیــف مســتقر در ثبت اســناد و امالك شهرســتان ســنندج
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضیــان ذیــل تاییــد گردیــده ،لــذا بدین وســیله مشــخصات
امــالك دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز جهــت اطــالع عمــوم در روزنامــه کثیراالنتشــار
و محلــی آگهــی میگــردد در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت
متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین آگهــی ودر روســتاها
از تاریــخ الصــاق درمحــل تــا مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد
وپــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را
بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمــوده و گواهــی اخــذ وتحویــل اداره ثبــت نماینــد .بدهــی اســت
درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض ســند مالکیــت طبــق مقــررات
صــادر خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت.
((بخش ))3
1ـ ششــدانگ یــک بــاب خانــه بنــام جــالل عبــدی پــور فرزنــد محمــد شــماره شناســنامه
 5848صــادره نودشــه کــد ملــی  3230645391تحــت پــالك  192فرعــی از 2763اصلــی
بخــش  3بــه مســاحت 115/42مترمربــع بــه آدرس ســنندج جاده بیمارســتان توحید پشــت
بنیــاد اداره کل مســکن انقــالب اســالمی اســتان کردســتان شــماره66 :ـ /2خ
تاریخ انتشار نوبت اول 98/03/13:تاریخ انتشار نوبت دوم98/03/28 :
3118
رئیس ثبت منطقه یک سنندج ـ بهنام قباد

3457

مفقودی

3459

کارت هوشــمند خــودرو اســکانیا مــدل ســال  2010بــه نــام ســیروس خانــی بــه شــماره کارت  2348393بــه
شــماره شاســیXLER4X20005243623و بــه شــماره موتــورDC1206L026630024و بــه شــماره انتظامــی
3460
981ع  72ایــران  11مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

نوبت اول

آگهی مزایده اموال غیر منقول – مرحله دوم

نظــر بــه اینکــه در پرونــده اجرائــی بــه کالســه  9609981820100437بــه شــماره بایگانــی  970755شــعبه
اول اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان آســتارا محکــوم علیــه آقــای ســید اکبــر علــوی در حــق
خانــم زهــرا مســئلتی بــا وکالــت امیــر ساســانیان محکــوم گردیــده اســت و در راســتای عملیــات اجــرای حکــم
 9609971820100899بــه مشــخصات ذیــل ملکــی از محکــوم علیــه توقیــف و ارزیابــی گردیــده اســت لهــذا در
اجــرای مــواد  137و  140قانــون اجــرای احــکام مدنــی در جهــت تادیــه محکــوم بــه ملــک موصــوف در تاریــخ
 1398/04/24ســاعت  11صبــح در دفتــر شــعبه اول اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان بنــدر آســتارا
از طریــق مزایــده بــه فــروش خواهــد رســید قیمــت فــروش پایــه از بهــای ارزیابــی شــروع شــده و بــه کســانی کــه
باالتریــن قیمــت را از قیمــت پایــه پیشــنهاد دهنــد فروختــه خواهــد شــدو  %10مبلــغ پیشــنهادی فــی المجلــس
از برنــده مزایــده دریافــت و نامبــرده مکلــف اســت حداکثــر تــا یکمــاه بــه پرداخــت ثمــن معاملــه اقــدام نمایــد در
غیــر اینصــورت ده درصــد اولیــه بــه نفــع دولــت ضبــط مزایــده تجدیــد مــی گــرد د متقاضیــان در صــورت تمایــل
مــی تواننــد پنــج روز قبــل از موعــد مزایــده بــه ایــن دفتــر اجــرا مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از ملــک مــورد
مزایــده داده شــود مشــخصات ملــک موضــوع فــروش :ملــک مذکــور قطعــه زمینــی بــه مســاحت  315متــر مربــع
بــه وضعیــت شــمالی بــوده و در حــال حاضــر ســاختمانی بــه قدمــت  32ســال دارای پایانــکار شــماره  5705بــه
تاریــخ  1365/07/29بصــورت یــک قطعــه روی پیلــوت بــه مســاحت تقریبــی موجــود  151/50متــر مربع بازســازی
شــده طبقــه همکــف شــمال ســه قســمت :از قســمت شــرق اول راه پلــه ای اختصاصــی بــه عــرض  1/05متــر بــه
طــول  10/70متــر جهــت اســتفاده و ورود بــه واحــد باالیــی یعنــی طبقــه روی همکــف (طبقــه اول) قــرار دارد
دوم محوطــه انبــاری بــه عــرض  3/65متــر بطــول  10/70متــر بــه مســاحت تقریبــی  39متــر مربــع کــه ارتفــاع
کــف انبــاری از حیــاط  40ســانتی متــر پاییــن تــر میباشــد کــف انبــاری دارای رطوبــت اســت ضلــع شــرقی انبــاری
زیــر پیلــه اســت ســوم یــک واحــد مســتقل شــامل ســه اتــاق خــواب بــا پنجــره آلومینیومــی – آشــپزخانه اوپــن
دارای کابینــت و کاشــیکاری شــده ســرویس بهداشــتی کاشــیکاری شــده – مصالــح کــف ســالن ســیمانی –ســالن
بــه شــکل ال دارای ابــزار طاقــی شــکل ســیمانی – دیوارهــا در طبقــه همکــف مورد بازســازی قــرار گرفته و نقاشــی
شــده اســت ارتفــاع مفیــد از کــف طبقــه زیــر ســقف  2/40متــر میباشــد.طبقه اول (روی همکــف ) بــه مســاحت
تقریبــی  151متــر مربــع دارای دو اتــاق خــواب ســقف لمبــه کوبــی شــده از جنــس چــوب کف ســیمانی کــف هال
و پذیرایــی از جنــس ســرامیک ســقف از نــوع ســیمانی و دیوارهــا نقاشــی شــده آشــپزخانه دارای کابینــت از نــوع ام
دی اف کــف ســرامیک ســقف ســیمانی – ابــزار ســیمانی آشــپزخانه مخفــی کاشــیکاری شــده ســقف لمبــه کوبــی
ســرویس بهداشــتی مســتقل کاشــیکاری شــده اســت ارزش هــر متــر مربــع از عرصــه و اعیانــی بــا در نظــر گرفتــن
مســاحت موجــود در پایانــکار( 122متــر مربــع) یــک طبقــه روی همکــف پــالك فــوق الذکــر در محــدوده بافــت
مســکونی منطقــه فلکــه گاز کــه مشــرف بــه خیابــان فرعــی قــرار دارد بــا توجه بــه جمیــع عوامــل موثــر در ارزیابی
بــه میــزان  15/300/000ریــال تعییــن مــی گــردد ارزش میانگیــن کل پــالك بــه مســاحت  315متــر مربع شــامل
 151/50متــر مربــع طبقــه اول عبــارت خواهــد بــود از  4/819/500/000ریــال( چهــار میلیــارد و دو هشــتصد
و نــوزده میلیــون وپانصــد هــزار ریــال) *قیمــت پایــه کــه مزایــده از آن شــروع مــی شــود  672/750/000ریــال
* الزم به ذکر است کلیه هزینه های نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود.

مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندر آستارا -جوان

3466

آگهی مزایده اموال منقول – مرحله دوم

نظــر بــه اینکــه در پرونــده اجرائــی بــه کالســه  9609985257100940بــه شــماره بایگانــی  970952شــعبه
اول اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان آســتارا محکــوم علیــه آقــای علیرضــا مختــار پورچوبــر تادیــه
 5عــدد ســکه بهــار آزادی از بابــت پیــش قســط در حــق خانــم فاطمــه محمــد پــور محکــوم گردیــده اســت و در
راســتای عملیــات اجــرای حکــم  97099711820100050بــه مشــخصات ذیــل توقیــف و ارزیابــی گردیده اســت
لهــذا در اجــرای مــواد  137و  140قانــون اجــرای احــکام مدنــی در جهــت تادیــه محکــوم بــه امــوال موصــوف در
تاریــخ  1398/04/22ســاعت  11صبــح در دفتــر شــعبه اول اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان بنــدر
آســتارا از طریــق مزایــده بــه فــروش خواهــد رســید قیمــت فــروش پایــه از بهــای ارزیابــی شــروع شــده و بــه
کســانی کــه باالتریــن قیمــت را از قیمــت پایــه پیشــنهاد دهنــد فروختــه خواهــد شــدو  %10مبلــغ پیشــنهادی
فــی المجلــس از برنــده مزایــده دریافــت و نامبــرده مکلــف اســت حداکثــر تــا یکمــاه بــه پرداخــت ثمــن معاملــه
اقــدام نمایــد در غیــر اینصــورت ده درصــد اولیــه بــه نفــع دولــت ضبــط مزایــده تجدیــد مــی گــرد د متقاضیــان
در صــورت تمایــل مــی تواننــد پنــج روز قبــل از موعــد مزایــده بــه ایــن دفتــر اجــرا مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد
آنــان از ملــک مــورد مزایــده داده شــود .مشــخصات امــوال موضــوع فــروش* :قــاب ژلــه ای طــرح دار  390عــدد
قیمــت هــر واحــد  70/000ریــال جمعــا  27/300/000ریــال – قــاب ژلــه ای عروســکی  179عــدد قیمــت هــر
واحــد  90/000ریــال جمعــا  – 16/110/000قــاب ژلــه ای معمولــی تبلــت  1عــدد  100/000ریــال – کیــف
تبلــت قهــوه ای کتابــی  1عــدد  150/000ریــال – کیــف ســاده چرمــی معمولــی  3عــدد هــر واحــد 80/000
ریــال جمعــا  240/000ریــال – کیــف لــب تــاب معمولــی  1عــدد  80/000ریــال – کیــف چرمــی معمولــی تبلت
 3عــدد جمعــا  300/000ریــال – کیــف زیبــدار  2عــدد جمعــا  160/000ریــال – بــر چســب معمولــی تبلــت
 7اینــچ  17عــدد جمعــا  1/190/000ریــال – بــر چســب معمولــی کوچــک  199عــدد جمعــا 3/980/000
ریــال – فــرم معمولــی ســاده  17عــدد  425/000ریــال – رم گوشــی  14GB64عــدد  22/400/000ریــال جمــع
کل 7/435/000:ریــال * بارانــی بلنــد در رنــگ هــای مختلــف  50عــدد جمعــا  22/500/000ریــال – رومانتویــی
در رنــگ هــای مختلــف  50عــدد جمعــا  20/000/000ریــال – بارانــی تــک دکمــه  50عــدد جمعــا 22/500/000
ریــال – مانتــو کوتــاه  25عــدد  10/000/000ریــال – مانتــو زنانــه  30عــدد جمعــا  13/500/000ریــال – بارانــی
کوتــاه  30عــدد جمعــا  12/000/000ریــال جمــع کل 100/500/000:ریــال *بارانــی زنانــه بلنــد خالــدار و ســاده
(مشــکی – کــرم – قرمــز – ســرمه ای )  35عــدد جمعــا  15/050/000ریــال – بارانــی کوتــاه زنانــه دکمــه دار و
بــدون دکمــه( کــرم – ســبز – صورتــی – مشــکی – قرمــز)  30عــدد جمعــا  12/000/000ریــال –بارانــی دخترانه
(مشــکی – قرمــز – کــرم – ســرمه ای)  36عــدد  15/120/000ریــال جمــع کل 42/170/000 :ریــال ارزش
اجنــاس معرفــی شــده جمعــا بــه مبلــغ  215/105/000ریــال ارزیابــی شــده اســت.

مدیر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندر آستارا – جوان

3462

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست وضمائم

به کالسه پرونده  32/13/97وقت رسیدگی روز  30ماه  4سال  98ساعت 15
خواهان:علــی انصــاری خوانــده :فاطمــه هدایتــی مینــا آبــاد خواســته :مطالبه ســفته خواهان دادخواســتی تســلیم
دادگاه هــای عمومــی نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه  --ارجــاع گردیــده و وقــت رســیدگی تعیین شــده
بعلــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده بــه در خواســت خواهــان و دســتور دادگاه و بتجویــز مــاده  73قانــون آییــن
دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی مــی شــود خوانــده از تاریــخ نشــر
آخریــن آگهــی ظــرف یــک مــاه بدفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خود نســخه دوم دادخواســت
و ضمائــم را دریافــت نمایــد در وقــت مقــرر بــاال جهــت رســیدگی حضــور بهمرســاند چنانچه بعــدا ابالغی بوســیله
آگاهــی الزم شــود فقــط یــک نوبــت منتشــر و مــدت آن ده روز خواهــد بــود .م الــف 6099-

شعبه  -13شورای حل اختالف حوزه شهریار

3470

آگهی مناقصه نگهداری قسمتی از فضای سبز شهری شهربابک

شــهرداری شــهربابک طبــق بنــد  3صورتجلســه شــماره 85مــورخ 98/02/21در نظــر دارد نگهــداری قســمتی از
فضــای ســبز شــهری خــود را از طریــق مناقصــه بــه بخــش خصوصــی واگــذار نماید،لــذا بدینوســیله از اشــخاص
حقیقــی یــا حقوقــی واجــد شــرایط دعــوت بعمــل مــی آیــد ازتاریــخ چــاپ دوم ایــن آگهــی بــه مــدت ده روز
نســبت بــه اخــذ اســناد و ارائــه پیشــنهادات خــود بــه دبیــر خانــه شــهرداری واقــع در بولــوار شــهدای هفتــم تیــر ســاختمان
شــهرداری مراجعــه نماینــد.
 -1جهت شرکت در مناقصه ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 550.000.000ریال الزامی می باشد.
-2شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار میباشد.
-3حضور شرکت کنندگان در جلسه افتتاح پاکات آزاد میباشد.
-4سایراطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.
-5سپرده نفرات اول تا سوم درصورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،به ترتیب ضبط خواهد شد.م/الف98/3/21-121
تاریخ انتشار نوبت اول 98/3/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/4/4 :
شهرداری شهربابک
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نوبت دوم

آگهی فراخوان به مناقصه ارزیابی کیفی دومرحله ای

-1نام دستگاه مناقصه گزار :شرکت پاالیش گازفجرجم
-2موضوع مناقصه،کمیت وکیفیت کاال :خرید 11300کیلوگرم ماده مولکوالرسیو
تقاضای شمارهMOLECULAR SIEVE TYPE Z10-03(1-2mm) A9602-3090896030-C
-3میــزان ونــوع تضمیــن شــرکت درمناقصــه  :مبلــغ (130.000.000یکصدوســی میلیون)ریــال بصــورت نقــدی یاضمانتنامــه بانکــی (ثبــت مشــخصات
مناقصــه گردرضمانــت نامــه هــای صــادره اعــم ازکــد اقتصــادی ،شناســه ملی،شــماره ثبــت شــرکت ،کدپســتی،تلفن ثابــت وهمــراه شــرکت ،آدرس کامــل
شــرکت ونــام مدیرعامــل الزامــی میباشــد)
-4محل،زمــان ومهلــت دریافــت اســناد:محل دریافــت اســناد،اداره مرکــزی شــرکت پاالیــش گازفجرجــم یاتارنمــای مناقصــه گزار،زمــان دریافــت
اســنادحداکثر10روزبعد ازتاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت دوم ،مهلــت ارائــه پیشــنهادات وبازگشــایی آنهــا بانضمــام اســناد مناقصــه اعــام مــی گــردد.
مناقصــه گــران محتــرم مــی تواننــد جهــت کســب اطاعــات بیشــتربه پایــگاه اطــاع رســانی الکترونیکــی ایــن شــرکت بــه نشــانی WWW.FAJRJAM.IR
یابــه آدرس اســتان بوشهر،شهرســتان جــم ،شــرکت پاالیــش گازفجرجــم
امورکاال(کدپســتی )75591447127مراجعــه یــا بــا شــماره تلفــن 077-31682153وشــماره فکــس 077-31682827تمــاس حاصــل نمایندضمنافراخــوان
مناقصــه مذکــور درپایــگاه اطــاع رســانی مناقصــات بــه نشــانی http://iets.mporg.irوپایــگاه اطــاع رســانی شــرکت ملــی نفــت ایــران بــه نشــانی
 www.shana.irنیزقابــل مشــاهده میباشــد
شماره مجوز1398 . 1581:
روابط عمومی شرکت پاالیش گازفجرجم
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شرکت ملی گاز ایران
شرکت پاالیش گاز فجر جم
F.J.G.R.C

