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نوبت اول

آگهی
آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول

شــرکت گاز اســتان مازنــدران در نظــردارد مناقصــات جــدول ذیــل را بیــن پیمانــکاران واجــد شــرایط بــا مشــخصات و شــرایط ذکــر شــده بــه روش مناقصــه عمومــی و از طریــق ســامانه تــدارکات
الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد  .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات
الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس  WWW.SETADIRAN.IRانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبــل  ،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و
دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند .
عنوان و مشخصات کلی پروژه ها :

ردیف

موضوع :تجدیدپنجم مناقصه خرید موادپلی پروپیلن

کیلوگرم

شماره فراخوان
سامانه ستاد

مبلغ
تضمین(بریال)

مبلغ برآورد(بریال)

1

موادپلی پروپیلن()ppجهت استفاده بعنوان الیه رویی درسیستم
عایقکاری کارگاهی بروش گرم باقیرنفتی اصالح شده (بیتوسیل)مطابق با
استاندارد بیتوسیل شرکت گازIGSM-TP-016(2( :

206.000

2001091578000033

6.077.000.000

121.540.000.000

 -1محل تامین اعتبار  :سایر منابع بند ق
 -2نــوع تضمیــن فراینــد ارجــاع کار  :تضمیــن معتبــر براســاس آییــن نامــه تضامیــن معامــات دولتــی مصوبــه هیــات وزیــران بــه شــماره /123402ت  50659هـــ مــورخ  1394/9/22و
اصاحــات بعــد از آن در خصــوص کارهــای پیمانــکاری
 -3محل اجرای پروژه  :در محدوده گاز استان مازندران
 -4تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  :ساعت  10صبح روز دو شنبه  1401/03/9می باشد .
 -5مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  16روز چهارشنبه  1401/03/11می باشد .
 -6مهلــت زمانــی ارائــه پیشــنهاد  :ســاعت  16روز شــنبه تاریــخ 1401/03/21ضمنا"اصــل تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کاردر ایــن مهلــت ثبــت اتوماســیون اداری و تحویــل
دبیــر خانــه رمــز محرمانــه حراســت گــردد )
 -7زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  9روز یکشنبه 1401/03/22
 -8شرایط متقاضی :
 مــدارک ثبتــی شــرکت حــاوی تصاویــر مصــدق ( رتبــه ،کــد پســتی ،شناســه ملــی ،کــد اقتصــادی ،دامنــه کاری ،تطابــق امضــاء ،ضمانتنامــه بانکــی ،صــورت مالــی حسابرســی شــده منتهــی بــه 99/12/29بــا توجــه بــه الــزام ارائــه صورتهــای مالــی و حسابرســی شــده بارعایــت مــاده 4آییــن نامــه راهکارهــای افزایــش ضمانــت اجرایــی وتقویــت حسابرســی  ،تعهدنامــه رعایــت مبــارزه بــا
پولشــویی ،اساســنامه ،آخریــن تغییــرات اساســنامه ،صورتجلســه مجمــع عمومــی ،فــرم خــود اظهــاری ،مهــر و امضــاء پکیــج پیمــان ،کپــی شناســنامه و کارت ملــی صاحبــان امضــاء ،مشــخصات
اعضــاء هیــات مدیــره و ســهام داران بــاالی  ، %10حسابرســان و نشــانی اقامتــگاه آنــان و تکمیــل فــرم پولشــویی ارســالی  ،گواهینامــه مالیــات بــر ارزش افــزوده ،
 قراردادشتن در ایست کوتاه وزرات نفت(وندورلیست)وعضوسامانه ستادوهمچنین درخصوص تولیدکنندگان موادپلی پرو پیلن و تامین کنندگانداشتن توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما
داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی
ثبت نام و اخذکد اطاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir
« حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه عمومی به تعداد هر مناقصه گر می باشد » (ماک تعیین تعداد مناقصه گر ،بعد از تایید صحیح بودن محتویات پاکت الف می باشد).
قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد(.در صورتیکه کاال مشابه تولید داخل دارد)
متقاضیانــی کــه دارای شــرایط مذکــور در بنــد «  »9فــوق بــوده و آمادگــی اجــرای پــروژه را دارنــد  ،مــی تواننــد درمهلــت تعییــن شــده فــوق الذکــر جهــت در یافــت اســناد بــه ســایت اعــام
شــده مراجعــه نماینــد .
 شــرکت کننــدگان در مناقصــه ،میبایســت شــماره ثابــت و شــماره فکــس دفتــر خــود را در ســامانه ســتاد ارائــه نماینــد در غیــر اینصــورت مســئولیت عــدم اطــاع رســانی در مواقــع ضــروریبــه عهــده آن شــرکت مــی باشــد و حــق هیچگونــه اعتراضــی نخواهنــد داشــت.
 به پیشنهادات شرکت های دارای هیات مدیره مشترک موثر در انجام مناقصه تر تیب اثر داده نخواهد شد. جهــت کســب اطاعــات بیشــتر در ســایت شــرکت گاز اســتان مازنــدران بــه آدرس  www.nigc-mazandaran. irو پایــگاه ملــی اطــاع رســانی مناقصــات کشــور بــه آدرس http : // iets.mporg.irمراجعــه نماییــد .
 اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس  021-41934 :و 021- 57895000 دفتر ثبت نام  88969737 :و 95193768شناسه آگهی 1320407 :
نوبت اول  1401/03/04 :نوبت دوم 1401/03/07 :
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روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مهدی اسدی فرزند نوراله به شماره ملی
۴۲۳۱۷۵۵۲۸۰صادر از بویراحمد در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر صادر از واحد دانشگاهی آزاد یاسوج به
شماره سریال ۲۳۹۷۶۹۶مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد

سند کمپانی مربوط به تراکتور کشاورزی فرگوسن تیپ ITM_285مدل
1385به رنگ قرمز به شماره سریال  T50476_A2Kبه شماره موتور
LFW6253Pبه شماره شاسی E1356به نام علی اصغر مهدی نژاد مفقود و
از درجه اعتبار ساقط میباشد

سند و برگ سبز سواری پراید ۱۳۱مدل ۱۳۹۴رنگ سفید روغنی
شماره پالک ۳۴۵ج ۶۶ایران ۴۹شماره موتور ۵۴۶۴۳۴۷شماره شاسی
NAS۴۱۱۱۰۰ F۳۴۳۸۶۳۴به نام مجید پیرامون مفقود گردیده و فاقد اعتبار
می باشد

سند و برگ سبز و کارت ماشین سواری پراید ۱۳۲مدل ۱۳۸۸رنگ سفید
روغنی شماره پالک ۱۲۳ج ۱۹ایران ۴۹شماره موتور ۳۰۱۳۲۴۲شماره شاسی
S۱۴۲۲۲۸۸۰۸۹۰۲۷به نام بهنام التیامی پور مفقود گردیده و فاقد اعتبار می
باشد

4571

نوبت سوم

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

اصالحیه

مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان بازنشسته استان کهگیلویه و بویراحمد به شماره
ثبت  ۲۴۸۸و شناسه ملی 10861748151در ساعت  9:00مورخ  1401/3/18و در محل دفتر شرکت به آدرس
یاسوج دولت آباد مسجد قبا زار میشود .از کلیه داوطلبان عضویت و اعضای شرکت دعوت می شود با در
دست داشتن برگه ورود به جلسه جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم
رسانند .ضمنا به اطالع میرساند که به موجب ماده  ۱۸آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی :تعداد آراء
وکالتی هر عضو حداکثر 3رای و هر شخص غیر عضوی تنها یک رای خواهد بود .و اعضای متقاضی اعطای
نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1401/3/17در محل شرکت به آدرس یاسوج
دولت آباد مسجد قباد حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت برگ ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه:

 )1نام دستگاه مناقصه گذار  :شرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان
 ) 2نوع مناقصه  :یک مرحله ای با ارزیابی ساده
 )3موضوع مناقصه  :خرید  5000متر لوله پلی اتیلن به قطر  400میلیمتر  PE100-SFL.25-SDR:17-PN10خود رنگ
 )4دستگاه نظارت  :بازرس فنی
 ) 5مدت زمان تحویل  :حداکثر زمان تحویل لوله های فوق یک ماه پس از تاریخ ابالغ قرارداد در شهر زاهدان می باشد .
 )6مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار  :مبلــغ  ( 5/000/000/000پنــج میلیــارد ) ریــال بعنــوان تضمیــن شــرکت در فراینــد
ارجــاع کار کــه مــی بایســت بــه صــورت فیــش واریــز وجــه بــه حســاب نســیم  4001114207144783نــزد بانــک مرکــزی بنــام تمرکــز وجــوه
ســپرده ( بودجــه عمومــی ) شــرکت آب و فاضــالب سیســتان و بلوچســتان و یــا ضمانتنامــه بانکــی بــا اعتبــار حداقــل ســه مــاه قابــل تمدیــد ،
بــدون هیچگونــه قیــد و شــرط کــه ضمــن بارگــذاری تصویــر ان در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ( ســتاد ) اصــل تضمیــن شــرکت در
فرآینــد ارجــاع کار را بــه دســتگاه مناقصــه گــزار تحویــل نماینــد.
 – 7تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه :
مهلت تهیه اسناد مناقصه از تاریخ  1401/03/04لغایت  1401/03/09می باشد .
آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه ساعت  14مورخ  1401/03/18می باشد .
تاریخ بازگشایی پیشنهادها ساعت  8:15مورخ  1401/03/21می باشد .
تولیدکننــدگان دارای مجــوز فعالیــت مــی تواننــد بــا مراجعــه به ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ( ســتاد) بــه آدرس www.setadiran.ir
و بــا پرداخــت مبلــغ  ( 500/000پانصــد هــزار ) ریــال اســناد مناقصــه را دریافــت و بــا توجــه بــه مندرجــات اســناد مناقصــه مــدارک الزم شــامل
پــاکات (الــف )  ( ،ب ) و ( ج ) تهیــه و بصــورت فایلهــای  pdfدر ســامانه فــوق بارگــذاری نماینــد.
آدرس وب سایت www.abfasb.ir :
نوبت اول 1401/03/04 :
نوبت دوم 1401/03/07 :
دفتر حقوقی و قراردادهای شرکت آب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان
شرکت آب و فاضالب
سیستان و بلوچستان
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نوبت دوم

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان همــدان در نظــر دارد مناقصــه تعریــض محــور گیــان –
نهاونــد از ســه راهــی زرامیــن تــا نهاونــد بــه شــماره  2001003123000033و اجــرای عملیــات زیرســازی و
آســفالت راه روســتایی رایــکان ســفلی بــه مزرعــه مهــدی آبــاد بــه شــماره  2001003123000033را از طریق
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد  .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائه پیشــنهاد مناقصــه گران
و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ( ســتاد ) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام
خواهــد شــد و الزماســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی  ,مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی
امضــاء الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند  .تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه تاریــخ  1401/03/03مــی باشــد
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت  14:00روز شنبه تاریخ 1401/03/07
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  14:00روز سه شنبه تاریخ 1401/ 03/17
زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  09:00روز چهارشنبه تاریخ 1401/03/ 18
اطالعات تماس دستکاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف
آدرس  :همــدان بلــوار ســید جمــال الدیــن اســدآبادی نبــش بلــوار شــهید ســتار ابراهیمــی اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل
جــاده ای اســتان همــدان تلفــن 08134228154 :
شناسه آگهی  1321707 :م الف 333 :
نوبت اول  1401/03/03 :نوبت دوم 1401/03/04 :
سازمان راهدا ری وحمل ونقل جاده ای

اداره كل راهدا ری و حمل و نقل جاده ای استان همدا ن
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آگهي فقدان سند مالكيت واقع در بخش٢٦فارس یاسوج
احتراما آقای حجت اله علی زاده فرزند الیاس با شماره شناسنامه 22صادره ازبویراحمد طبق وکالت نامه شماره  11196مورخ  1393/1/20دفترخانه اسناد رسمی شماره  39یاسوج از
طرف مالک خانم مهوش قاید جدول قدم فرزند برزو با شماره شناسنامه  763صادره از بویراحمد با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده از دفتر خانه اسناد رسمی شماره 49یاسوج ويك
برگ تقاضاي كتبي مدعي هستند كه سند مالكيت ششدانگ يك باب زمین (طبق سند) به مساحت 324.18مترمربع به پالک 122.1200با شماره الکترونیک139920320001005603
بخش  26فارس یاسوج به شماره چاپی  789181سری ه سال  98مورخ  1390/8/24به ثبت رسیده و سند مالکیت آن بعلت جابه جایی مفقود گردیده است ،لذا مراتب طبق اصالحيه
تبصره يك اصالحي ماده ١٢٠آئين نامه قانون ثبت جهت اطالع عموم يك نوبت آگهي ميشود كه هركس مدعي انجام معامله ويا وجود سند مالكيت فوق الذكر نزد خود ميباشد ميتواند
ظرف مدت ١٠روز از تاريخ انتشار اين آگهي اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا خالصه معامله را به اين اداره تسليم نمايد.وچنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي به اين اداره
واصل نشودو يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت ارائه نگردد اداره ثبت المثني سند مالكيت پالك مذكور را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد نمود.
حسين فرخي-رئيس ثبت اسناد و امالك ياسوج

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
آگهی دعوت سهامداران شرکت نمايشگاههاي دائمي چهار فصل استان كهگيلويه و
بويراحمد ( سهامی خاص ) به شماره ثبت  7001و شناسه ملی  14004157623جهت تشکیل
مجمع عمومی عمومی فوق العاده بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت یا نمایندگان
قانونی انها (با در دست داشتن برگ نمایندگی ) دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی
فوقالعاده که در ساعت  9صبح روز دوشنبه تاریخ  1401/3/16در آدرس یاسوج خیابان
بلوار کاشانی کوچه کاشانی  - 3پالک  - 32کدپستی  7591931551تلفن33220549-074
تشکیل میگردد حضور بهمراه رسانند.

 -1طرح و تصویب اساسنامه جدید
 -2دادن مأموریت و اعضای هیئت مدیره جهت ثبت تغییرات تعاونی

دستور جلسه :

نام و نام خانوادگی و اعضای هیئت مدیره

کاهش یا افزایش اعضا هیات مدیره

محمدحسین پرندوار

وزارت نیرو

سرفراز رضایی پور
شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان بازنشسته استان کهگیلویه و بویراحمد
نوبت دوم

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی

اصالحیه

بقیه مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد .

هیات مدیره شرکت

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه

مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان بازنشسته استان کهگیلویه و بویراحمد به شماره ثبت  ۲۴۸۸و

آگهی دعوت سهامداران شرکت نمايشگاههاي دائمي چهار فصل استان كهگيلويه و

برگزار می شود .از کلیه داوطلبان عضویت دعوت می شود با در دست داشتن برگه ورود به جلسه جهت اتخاذ تصمیم نسبت

بويراحمد ( سهامی خاص ) به شماره ثبت  7001و شناسه ملی  14004157623جهت تشکیل

شناسه ملی 10861748151در ساعت  10:00مورخ 1401/3/18و در محل دفتر شرکت به آدرس یاسوج دولت آباد مسجد قبا
به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند .ضمن ًا به اطالع می رساند که به موجب ماده  ۱۸آیین نامه نحوه تشکیل
مجامع عمومی :تعداد آراء وکالتی حذف عضو حداکثر  3رای و هر شخص غیرعضو تنها یک رای خواهد بود .و اعضای متقاضی
اعطای نمایندگی ،می بایست به همراه نماینده خود را حداکثر تا تاریخ 1401/3/17در محل شرکت به آدرس یاسوج دولت آباد
مسجد قبا حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت ،برگه ورود به مجمع را دریافت دارند .داوطلبان عضویت در هیئت مدیره
یا بازرسی موظفند ،حداکثر یک هفته از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی ،مدارک مربوط را به

قانونی انها ( با در دست داشتن برگ نمایندگی ) دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی
عادی سالیانه که در ساعت  11روز دوشنبه تاریخ  1401/3/16در آدرس یاسوج خیابان
بلوار کاشانی کوچه کاشانی  - 3پالک  - 32کدپستی  7591931551تلفن074-33220549

هیئت موسس تحویل نمایند .
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره
 -2انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل
 -3دادن ماموریت به اعضای هیئت مدیره جهت ثبت تغییرات تعاونی
نام و نام خانوادگی و اعضای هیئت مدیره
محمدحسین پرندوار

مجمع عمومی عمومی عادی سالیانه بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت یا نمایندگان

سرفراز رضایی پور

شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان بازنشسته استان کهگیلویه و بویراحمد

تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند.
دستور جلسه :
انتخاب اعضای هیات مدیره
انتخاب بازرسان

هیات مدیره شرکت

