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استاندارکهگیلویهوبویراحمد:

آبرسانی به چهار شهر کهگیلویه و بویراحمد ازطرح های اولویت دار استان هستند
استاندار کهگیلویه وبویراحمد بر ضرورت شتاب بخشی در روند اجرای طرح
بزرگ آبرسانی به چهار شهر لنده ،چرام ،سوق و دهدشت و روستاهای پیرامونی
این مناطق از سد مخزنی کوثر تاکید کرد و گفت :این طرح یكی از مهمترین
طرحهای اولویت دار استان در دولت تدبیر و امید توسط وزارت نیرودردست
اجرا میباشد .
حسین کالنتری در بازدید امروز خود به همراه معاون عمرانی ،مدیرعامل آب
منطقه ای و برخی از مسئوالن استانی از این طرح میزان پیشرفت فیزیکی آن را
نزدیک به  40درصد عنوان کرد وی از معاونت عمرانی  ،مدیرعامل شرکت آب
منطقه ای و مشاور طرح خواست در اسرع وقت میزان اعتبار مورد نیاز و برنامه
عملیاتی تکمیل این طرح مهم را آماده تا در اسرع وقت در دیدار با وزیر نیرو و
مسئوالن ملی پیگیری الزم صورت گیرد  .کالنتری با بیان اینکه تاکنون رقمی
افزون بر  ۶۷۰میلیارد ریال برای این طرح مهم هزینه شده است ،گفت :از همه
توان و ظرفیت های استانی و ملی برای تامین اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل وبهره
برداری از این طرح استفاده خواهیم کرد .استاندار همچنین در ادامه سفر یک
روزه خود به شهرستان کهگیلویه و بازدید از طرحهای مختلف  ،به همراه معاون
عمرانی استاندار ،مدیرعامل آب منطقه ای و جمعی از مدیران استانی از سد کوثر
بازدید کرد .استاندار در این بازدید ضمن تقدیر از عوامل اجرایی سد و آب منطقه
ای استان ذخیره آبی استان را مطلوب ارزیابی کرد.
حسین کالنتری به ذخیره آبی  ۹۴درصدی این سد اشاره کرد و گفت :با برنامه
ریزی های صورت گرفته طی بارندگی های اخیر  ،استان از ذخیره آبی خوبی

برخوردارمیباشد
استاندار پیشبرد و سرعت بخشی به طرحهای تامین آب استان را از اولویتهای
اساسی و مهم دولت عنوان کرد و گفت :تکمیل خط آبرسانی به شهر لیکک که
هم اکنون به طول  ۵۵کیلومتر در حال انجام است و همچنین آغاز عملیات
اجرایی طرح آب رسانی به شهرهای قلعه رییسی و دیشموک در آینده نزدیک را
از مهمترین برنامه های تامین آب شرب در استان عنوان کرد.
مدیرعامل آب منطقه ای استان نیز در این بازدید سد کوثر را از مهمترین
سدهای استان برشمرد .
علی داوودی مهر مدیریت کنترل سیالبهای آبی حاصل از بارندگی ها و
پیشگیری از خسارتهای احتمالی را از مهمترین برنامه های آب منطقه ای استان
برشمرد و گفت :تسریع در روند اجرای طرحهای آبی استان با هدف کاهش
تنشهای آبی در برخی نقاط استان در سال جاری از مهمترین اولویتهاست.

آگهي مناقصه عمومي (دو مرحله اي)  -نوبت دوم
مناقصه گزار :شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران
موضوع مناقصه :خريد اقالم به شرح جدول زير مي باشد:

وزارت نيرو

شرکت توزيع نيروی برق
غرب مازندران

رديف

شماره مناقصه

شرح کاال

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه(فرآيند ارجاع کار) به ريال

1

99/162-01

تجديد خريد  50,000دستگاه کنتور تکفاز الکترونيکي

2،453،500،000

2

98/162-02

تجديد خريد  400,000متر کابل مسي  1*6+6تکفاز و  40,000متر کابل مسي  4*6سه فاز

1،630،000،000

زمان و نحوه دريافت اسناد مناقصه :
داوطلبان مي توانند از روز دوشنبه مورخ  99/02/01لغايت روز شنبه مورخ  99/02/06به منظور دريافت اسناد مناقصه به آدرس هاي ذيل مراجعه نمايند.
الف) وب سايت  ( www.bargh-gmaz.irشركت توزيع نيروي برق غرب مازندران)
ب) سايت معامالت شركت توانير www.tavanir.org.ir
ج) پايگاه ملي مناقصاتwww.iets.mporg.ir
مبلغ خريد اسناد مناقصه :مبـلغ  545/000ريال به ازاي خريد هر اسناد در مدت زمان تعيين شده به حساب سپهر(شماره  )0101853765005بانك صادرات (كد.)2008
تضمين شرکت در مناقصه(فرآيند ارجاع کار) به شرح زير مي باشد:
 ضمانت نامه بانکي حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمديد به مدت سه ماه ديگر اصل فيش واريز وجه به حساب جام به شماره  16720405/50بانك ملت شعبه مركزي چالوس ضمانتنامه صادره توسط موسسات بيمه گر داراي مجوز الزم براي فعاليت و صدور ضمانت نامه از سوي بيمه مركزي ايران كسر از محل مطالبات به صورت سند حسابداري از محل مطالبات قطعي تاييد شده از سوي امور مالي چك تضمين شده بانکي(چك شخصي مورد قبول نمي باشد)تاريخ تحويل پاکات مناقصه  :ساعت 8صبح روز دوشنبه مورخ 99/02/22
محل تحويل پاکات مناقصه:دفتر حراست و امور محرمانه اين شركـت واقع درنوشهر-بلوار شهيد خيريان-ميدان وليعصر-نبش كوچه نيرو-طبقه چهارم
تاريخ گشايش پاکات مناقصه  :زمان بازگشايي ساعت  10صبح روزدوشنبه مورخ  99/02/22در محل ستاد شركت دفتر معاون مالي و پشتيباني
شرايط عمومي
 هزينه آگهي مناقصه (هر دو نوبت) به عهده خريدار مي باشد. حضور يك نفر از طرف پيشنهاددهندگان با ارائه معرفي نامه كتبي در جلسه گشايش پاكات آزاد مي باشد. اعتبار خريد از محل اعتبارات منابع داخلي شركت مي باشد. به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل مي شود ،مطلقا ترتيب اثر داده نمي شود. ساير اطالعات و جزييات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.2244
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آگهــی تغییــرات شــرکت خدماتــی اصفهــان نظیفــه شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  12608و شناســه ملــی
 10260293770بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ
 1398،12،01تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  -- :ســعید صیــاد نــور
محمــدی بــا شــماره ملــی  2649611091بــه ســمت رئیــس هیات
مدیــره و انســیه فرهــی بــا شــماره ملــی  3500904815بــه ســمت
مدیــر عامــل و ســارا جمشــیدی بــا شــماره ملــی 2372459783
بــه ســمت نائــب رئیــس هیــات مدیــره تعییــن گردیدنــد -کلیــه
قــرار داد هــا واســناد و اوراق رســمی بهــادار و تعهــدآور شــرکت از
قبیــل چک ،ســفته  ،بــروات ،قراردادها و عقوداســامی و کلیــه اوراق
و نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــاء ســعید صیــاد نــور محمدی (
رئیــس هیــات مدیــره ) بــه همــراه مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر ()821748
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آگهــی تغییــرات شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق خلیــج فــارس شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  7103و شناســه ملــی  10800000488بــه اســتناد
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  1399،01،27تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد - :
ســمت اعضــا هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل تعییــن گردیــد  :شــرکت ســرمایه گــذاری
صنایــع بــرق و آب صبــا ( ســهامی عــام ) بــه شــماره ثبــت  88404و شناســه ملــی
 10101328119بــه نمایندگــی آقــای عبــاس اســمعیلی بــه ســمت عضــو هیئــت
مدیــره شــرکت تولیــدی نیــروی بــرق خلیــج فــارس ( ســهام عــام ) بــه شــماره ثبــت
 9932و شناســه ملــی  10861984786بــه نمایندگــی آقــای ســید جــواد ســاداتی بــه
شــماره ملــی  3479222811بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره آقــای محمــد
مهنــی نــژاد بــه شــماره ملــی  3070677436بــه ســمت مدیرعامــل و رئیــس هیئــت
مدیــره  -کلیــه اوراق واســناد تعهــد آورشــرکت از قبیــل  :بــروات  ،ســفته هــا  ،و ســایر
اوراق تجــاری و قراردادهــا بــا امضــا ثابــت مدیرعامــل و یکــی دیگــر ازاعضــا هیئــت
مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد وامضــا چکهــا و برداشــت از حســابهای
بانکــی بــا امضــا ثابــت مدیرعامــل و یکــی دیگــر از اعضــا هیــات مدیــره همــراه بــا مهــر
شــرکت معتبــر میباشــد ومکاتبــات عــادی و جــاری شــرکت بــا امضــا مدیرعامــل و بــا
مهــر شــرکت معتبــر میباشــد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس (2255 )822130

برگ سبز خودروی سواری هاچ بک سیستم چری تیپ  TIGGO7-ATمدل
 ۱۳۹۶به رنگ آبی متالیک به شماره موتور MVME4T15BADH000492به
شماره شاسی  NATGBACR9H1000536به شماره پالک  ۵۹ط  ۴۱۹ایران ۴۹
به نام سلیمان اخش به شماره ملی  ۶۰۰۹۵۲۸۱۲۷مفقود و از درجه اعتبار ساقط
میباشد .

روابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق غرب استان مازندران

آگهــی تغییــرات شــرکت خدماتــی اصفهــان نظیفــه شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  12608و شناســه ملــی
 10260293770بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی
بطــور فــوق العــاده مــورخ  1398،12،01تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد - :آقــای اســماعیل صیادی به شــماره ملــی 2372542346
بــه عنــوان بــازرس اصلــی و آقــای مجیــد عبدالهــی بــه شــماره
ملــی  3520375443بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای
یکســال مالــی انتخــاب گردیدنــد - .اعضــاء هیئــت مدیــره بــه
قــرار ذیــل بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد :آقای ســعید
صیــاد نــور محمــدی بــه شــماره ملــی  2649611091و خانــم
ســارا جمشــیدی بــه شــماره ملــی  2372459783وخانم انیســه
فرهــی بــه شــماره ملــی 3500904815
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر ()821747

جواز حمل اسلحه دولول نخجیر ساچمه زنی ساخت ایران به شماره
3A0830وشماره بدنه  ۰۲۲۲۵۵۷۰۵۵۹۶۴به نام سید روح اهلل موسوی به شماره ملی
۴۲۳۱۷۴۷۲۱۰مفقود و فاقد اعتبار میباشد.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139860301060004460و اصاحــی  139960301060000146هیــات اول موضــوع
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه
ثبــت ملــک ورامیــن تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم نرگــس بیلــی جــی فرزنــد مســلم بــه شــماره
شناســنامه  0410760366صــادره از ورامیــن در ششــدانگ یــک بــاب خانــه باســتثنای بهــای ثمینــه اعیانــی بــه
مســاحت  200مترمربــع پــاک شــماره  203فرعــی از  105اصلــی واقــع در قریــه کهنــه گل تهــران بخــش حــوزه
ثبــت ملــک ورامیــن از مالکیــت خانــم رعنــا امــام وردی و اقــای مســلم بیلــی جــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مدت
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 مذکور
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  / 18 .م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول
 99/02/03 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/02/17 :

رئیس ثبت اسناد و امالک  -محمد رحیم پورراینی

2227

موضوع :ارزیابی ملک پالک ثبتی  -1/7736پرونده 980080

عطــف بــه نامــه مربوطــه بــه شــماره پرونــده  980080آن دبیــر محتــرم در خصــوص ارزیابــی یــک قطعــه ملــک
پــاک ثبتــی  1/7736دارای کــد نوســازی ( 1-4-111/6-1/5بــا کاربــری تجــاری ) بنــام امیــدوار نظــر پــور و
همچنیــن عطــف بــه نامــه شــهرداری محتــرم مســجد ســلیمان موجــود در پرونــده مذکــور بــه نامــه شــماره
 067/19476مــورخ  0/08/06نظریــه کارشناســی بشــرح ذیــل تقدیــم مــی گــردد:
شرح کارشناسی:
ملــک تجــاری مذکــور در یــک مجتمــع آپارتمانــی تجــاری مســکونی شــامل یــک بــاب مغــازه تجــاری در طبقــه
همکــف و  2بــاب آپارتمــان واقــع در طبقــات اول و دوم مــی باشــد .موقعیــت ملــک در منطقــه ریــل وی باالتــر
از پمــپ بنزیــن و مجــاور بلــوار اصلــی ریــل وی و در مســیر ورودی دبیرســتان نرجــس (کوثــر) مــی باشــد ســایر
توضیحــات اعیــان بــه شــرح زیــر مــی باشــد .ملــک تجاری نیــز در محــل مجــاور بلــوار اصلی ریــل وی و در مســیر
ورودی دبیرســتان نرجــس (کوثــر) و دارای کــد نوســازی شــهرداری بــه شــماره  1-4-111/6-1/5دارای مســاحت
عرصــه (قدرالســهم ) از کل میــزان  45/00متــر مربــع و مســاحت اعیــان  47/50متــر مربــع و بصــورت  2نبــش
دارای درب کرکــره ای برقــی و درب ویترینــی مســتقل ،کــف ملــک کاشــی (طــرح ســرامیک) ،بــرق تــک فــاز،
ســقف تیرچــه یونولیــت (فاقــد نمــای ســقف) و نمــای بیــرون بصــورت ســنگ نمــا میباشــد.
نتیجه کارشناسی
بــا توجــه بــه مشــخصات ذکــر شــده قیمــت کارشناســی روز ملــک تجــاری شــامل مجمــوع عرصــه (قدرالســهم)
و اعیــان و تاسیســات ملــک مبلــغ  3/820/125/000ریــال ( معــادل ســه میلیــارد و هشــتصد و بیســت میلیــون
و یکصــد و بیســت و پنــج هــزار ریال)بــرآورد و اعــام مــی گردد.ضمنــا تقاضامنــد اســت دســتور فرماییــد حــق
الزحمــه کارشناســی انجــام شــده بــر اســاس مــاده  11تعرفــه دســتمزد کارشــناس رســمی دادگســتری و تبصــره
هــای مربوطــه مصــوب ریاســت محتــرم قــوه قضائیــه مــورخ  1392/07/30بــه میــزان  8/175/150ریــال بــه
حســاب کانــون کارشناســان رســمی دادگســتری خوزســتان پرداخــت گــردد.

کارشناس رسمی دادگستری -محمد علی صالحی
شماره م/الف17/1062:

2252

آگهی فقدان سند مالکیت 2247/2974

نظــر باینکــه اقــای محســن الونــدی آشــیانی بــا تســلیم دو بــرگ استشــهادگواهی شــده مدعــی اســت کــه ســند
مالکیــت ششــدانگ یــک واحــد اپارتمــان پــاک  2247/2974واقــع در شــهر خورمــوج بخــش  5بــه شــماره
ســریال  381984بــه ســید محســن لطیفــی صــادر و ســپس بــه موجــب خاصــه معاملــه شــماره -70310
 95/7/07تنظیمــی دفتــر  19خورمــوج بــه مشــارالیه انتقــال قطعــی گردیــده و بعلــت اســباب کشــی مفقــود
گردیــده اســت و پــس از جســتجوی کامــل یافــت نگردیــده اســت مراتــب طــی بخشــنامه ی مــورخ 1398/12/19
بــه کلیــه دفاتــر اســناد رســمی سراســر کشــور ابــاغ گردیــد لــذا در اجــرای تبصــره یــک اصاحــی مــاده 120
ائیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع عمــوم آگهــی مــی شــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معامله بــا وجود
ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهی اعتــراض خــود را کتبــا به این
اداره تســلیم دارد در غیــر اینصــورت پــس از ســپری شــدن مــدت مقــرر قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت
المثنــی بــه نــام مالــک صــادر خواهــد شــد و ســند مالکیــت قبلــی بــه شــماره ســریال  381984از درجــه اعتبــار
ســاقط خواهــد شــد  .م الــف  112 :تاریــخ انتشــار 99/02/03 :

علی زنگنه نژاد رئیس واحد ثبتی شهرستان دشتی -ازطرف علیرضادرخشان

2235

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری کرایــه سیســتم ســمند تیــپ  LXXU7مــدل  1397بــه رنــگ
زرد روغنــی بشــماره انتظامــی  229ع  49ایــران  46بشــماره موتــور  124K1214128و شــماره شاســی
 NAAC91CE2JF383852متعلــق بــه خانــم زینــب ابراهیمــی گــوا ســرائی مفقــود و از درجــه اعتبــار
2236
ســاقط مــی باشــد .

آگهی فقدان سند مالکیت 1040/1786

نظــر باینکــه اقــای محمــد بهرانــی بــا تســلیم دو بــرگ استشــهادگواهی شــده مدعــی اســت کــه ســند
مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن پــاک  1040/1786واقــع در شــهر خورمــوج بخــش  5بشــماره
ســریال  772006بشــماره ثبــت  4995دفتــر  23صفحــه  44بنــام ســید محمــد لطیفــی صــادر و ســپس
بــه موجــب خاصــه معاملــه شــماره  98/10/30-13550تنظیمــی دفتــر  77خورمــوج بــه مشــارالیه انتقــال
قطعــی گردیــده و بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده اســت و پــس از جســتجوی کامــل یافــت نگردیــده
اســت مراتــب طــی بخشــنامه ی مــورخ 1399/01/24بــه کلیــه دفاتــر اســناد رســمی سراســر کشــور ابــاغ
گردیــد لــذا در اجــرای تبصــره یــک اصاحــی مــاده  120ائیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع
عمــوم آگهــی مــی شــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه بــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد
ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی اعتــراض خــود را کتبــا بــه ایــن اداره تســلیم دارد در غیــر
اینصــورت پــس از ســپری شــدن مــدت مقــرر قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام مالــک
صــادر خواهــد شــد و ســند مالکیــت قبلــی بــه شــماره ســریال  772006از درجــه اعتبــار ســاقط خواهــد شــد
.م الــف 106 :تاریــخ انتشــار 99/02/03:

علی زنگنه نژاد رئیس واحد ثبتی شهرستان دشتی -ازطرف علیرضادرخشان

2234

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1398/11/03 – 139860318020003499هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کالچــای
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی علــی حاجــی زاده چایخانســری فرزنــد رمضانعلــی بــه شــماره شناســنامه
 23صــادره از چابکســر و کدملــی  2691400077بــه صــورت شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر
یکبــاب خانــه بــه مســاحت  4273/45مترمربــع پــالک  400فرعــی از  225اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از اصلی
مذکــور واقــع در قریــه چایخانســر بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ســازمان امــوال و امــالک بنیــاد
مســتضعفان انقــالب اســالمی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز 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 شــد .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :چهــار شــنبه  99/02/03تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :چهــار
شــنبه 99/02/17

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای – حسین میرشکار

2237

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری لیفــان  X60بــه رنــگ نقــره ای متالیــک مــدل  1393و بشــماره انتظامــی
 582ب  32ایران  46و بشــماره شاســی  NAKSG4312EB117571و شــماره موتور LFB479Q140504085
2238
متعلــق بــه اقــای امیــر تقــی پــور مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .

مفقودی

بــرگ ســبز ســواری  405TU5SLXمــدل  1395بشــماره موتــور  164B0104047و شــماره شاســی
 NAAM31FE0GK541736و شــماره پــالک  539-83ه  36بــه نــام علــی اکبــر خرمــی مفقــود و از درجــه
2239
اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

بــرگ ســبز مینــی بــوس کارســان  9ل مــدل  2007بشــماره موتــور  DY74E34332وشــماره شاســی
 NLNOP740107400292و شــماره پــالک  355-33ع  49بنــام علــی یزدانــی مفقــود و از درجــه اعتبــار
2240
ســاقط مــی باشــد

مفقودی

بــرگ ســبز ســواری پیــکان  1600مــدل  1380بشــماره موتــور  11128045195و شــماره شاســی  80446816و
شــماره پــالک  743-73ب  36بــه نــام ســعید آذری جهرمــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد 2241

مفقودی

ســند و بــرگ ســبز ســمند مــدل  1382بشــماره موتــور بشــماره موتــور 32908226895و شــماره شاســی
 0082226798شــماره پــالک  729-63ص  76بنــام نــادر سلحشــور مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد 2242

مفقودی

ســند و کارت شناســایی –کارت ســوخت  ،بــرگ سبزموتورســیکلت هنــدا  125بشــماره انتظامــی 23827-692
2243
شــماره تنــه  9111849شــماره موتــور  201125456مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

ســند کمپانــی خــودرو ســواری پــژو پــارس مــدل  1395بشــماره انتظامــی ایــران  428-27ه  22و شــماره موتــور
 139B0132016و شــماره شاســی  NAAN11FE2GH720643بــا مالکیــت علــی بروکــی میــالن و بــا وکالت
2247
محمــد باقــر عبــاس زاده مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .

مفقودی

ســند کمپانــی بــرگ ســبزوکارت خــودرو ســواری پــژو مــدل  1391بــه شــماره شــهربانی 81ایــران 627س13
وشــماره موتــور  124K0093121وشــماره شاســی  NAAM01CA8DR588841متعلــق بــه خانــم ســهیال
چاهیــان بروجنــی مفقــود گردیــده وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

2256

لردگان

مفقودی

ســند کارخانــه خــودرو ســواری هــاچ بــک ام.وی.ام بــه شــماره انتظامــی 963م 56ایــران  38بــه شــماره موتــور
 MVM484FBDH014328شــماره شاســی  NATGBAYL0H1014667مــدل  1396بــه رنــگ ســفید-
2257
روغنــی بنــام فرشــید خنــدان بارانــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

اصالحیه

پیــرو آگهــی منتشــره تاریــخ  99/2/2فراخــوان مزایــده عمومــی
نوبــت اول فــروش قطعــات مســکونی شــهرداری قــره ضیــاء الدیــن
 6 ،قطعــه ابطــال و قطعــات شــماره  6و  7و  14جهــت شــرکت در
مزایــده انتخــاب گردیــد کــه بدینوســیله اصــالح مــی شــود .
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حاتمی – شهردار قره ضیاء الدین

