
مدیرعامل شرکت مس:
»درآلو« کلیدی ترین طرح توسعه 

شرکت مس است

دکتر اردشیر ســعدمحمدی مدیرعامل شرکت مس 
با بیــان این که کلیدی ترین طرح توســعه ما در حال 
حاضر معدن مس درآلو است که ظرفیت تولید 150 
هزار تن کنســانتره مس را خواهد داشت گفت: تمام 
تالش خود را خواهیم کرد که این پروژه تا پایان سال 

آینده وارد مدار تولید شود.
دکتر اردشیر ســعدمحمدی با اعالم این خبر افزود: 
این پــروژه به تنهایی بیــش از 1500 میلیارد تومان 
به گردش مالی شــرکت مــس اضافــه خواهد کرد.

وی تصریــح کرد: عالوه بــر این، برای فــاز 3 تغلیظ 
سرچشمه و فاز 2 میدوک برنامه ریزی کرده ایم تا این 

پروژه ها را طراحی و عملیاتی کنیم.
ســعد محمــدی ادامــه داد: بــا بهره بــرداری از 
کارخانجات اســید و با توجه به قیمت کم اسید در 
نظر داریم با مشــارکت بخش خصوصــی کارخانه 
تولید اسید فســفریک که قیمت جهانی حدود 600 
دالر اســت را طراحی و راه اندازی کنیم.مدیرعامل 
شــرکت مس با اعــالم این که مذاکــرات مربوط به 
نوســازی و خرید تجهیزات روز انجام شــده است و 
در حال عملیاتی شــدن اســت گفت: برای پیشبرد 
طرح های توســعه نیازمند افزایــش حجم عملیات 
معدنکاری هستیم که در حال حاضر در حدود 180 
میلیون مترمکعب اســت و برای تحقق این اهداف 
نیاز داریم که به بیش از 300 میلیون تن در ســال 

برسیم.
ســعدمحمدی در پایان با تشــکر از همراهی تمامی 
پرسنل صنعت مس و ســهامداران شرکت برای خلق 
این موفقیت های پی درپی گفت: برای توسعه شرکت 
مس برنامه داریم و مس هدفمند اســت و با همراهی 
همه پرسنل و ســهامداران روزهای قشنگی را برای 
مس به وجود می آوریم و شــرکت مس را به شــرکت 

اول کشور تبدیل خواهیم کرد.

آیا همیشه در آگهی های مختلف
 باید دنبال کار باشیم؟

 راه حل هوشمندانه تر چیست؟
افراد زیادی رو دیدم که 
در آگهی های مختلف 
به دنبال کار هســتن و 
مصاحبه های مختلفی 
رو شــرکت میکنن تا 
باالخــره شــغل مورد 
نظرشــون رو پیدا کنن 
امــا قطعــا راه بهتری 

وجود داره ، یک راه هوشمندانه تر!
 رو خودتــون زیاد ســرمایه گذاری کنیــد و به یک 

متخصص تبدیل بشید :
محمدعلی طوقانی،برنامه نویس و کارشــناس کسب 
و کارهای آنالیــن  در این مورد می گوید:پیشــنهاد 
میکنم قبل از اینکه به ســراغ پیدا کــردن کار برید 
روی توســعه فردی خودتون کار کنیــد و تو مهارتی 
که داریــد و براش دنبال کار هســتید تا حد خوبی به 
نقطه مطلوب نزدیک بشید، با این کار خیلی راحت تر 
می تونید تو شغل موردنظرتون مشغول به کار بشید، 
فایده بزرگ این کار اینه که اگر شــما تو حوزه کاری 
خودتون به یک متخصص تبدیل بشید تو اغلب موارد 
کارفرما برای شما نرخ تعیین نمی کنه و شما خودتون 
مبلغ دســت مزدتون رو تعیین می کنید که این برای 
هر شــخصی می تونه یه موفقیت بزرگ مالی باشــه.  
حسن دیگه متخصص شــدن اینه که به راحتی کنار 
گذاشته نمی شید! اگر شــما یک متخصص در حوزه 
کاری خودتون باشید کارفرما نمی تونه به راحتی شما 
رو کنار بذاره، متاســفانه افراد متخصص تو کشور ما 
خیلی کمیاب هســتند به همین دلیل شما می تونید 
با تخصص زیاد در شغل موردنظرتون فعالیت طوالنی 
داشته باشــید بدون اینکه نگران حذف شدن باشید 
سعی کنید در حوزه فعالیت تون همیشه به روز باشید 
و حرفهای جدید برای گفتن داشته باشید در غیر این 
صورت به راحتی افراد به روز! جای شــما را خواهند 
گرفت، هیچ کارفرمایی به دنبال فــردی با اطالعات 
کهنه نمی گرده خیلی ها به ســراغم میان و در مورد 
پیدا کردن شغل از من ســوال می پرسن، اول چیزی 
که ازشون می پرسم اینه که اگر جای کارفرما بودین 
شخصی مثل خودتون رو استخدام می کردید؟ اغلب 
افراد ســکوت می کنن و جوابی برای این سوال ندارن 
و علتش عدم تخصصه ، همیشه یک فرد متخصص به 
خودش اطمینان داره و دقیقا میدونه قراره چه کاری 
انجام بده، باز هم تکرار می کنم حتما متخصص بشید 
و به شدت روی توسعه فردی خودتون )مهارت هایی 

مثل برنامه ریزی، تمرکز ، خالقیت و...( کار کنید.
پیشنهاد می کنم اگر می خواید حداقل از لحاظ مالی 
به نطقه خوبی برســید هیچ وقت پایبنــد به یک جا 
نشــید و موفقیت رو تو کارمندی نبینید، سعی کنید 
با جاهای مختلفی در ارتباط باشید تا در صورت قطع 
شــدن یک منبع نگرانی خاصی نداشته باشید، البته 
برای شــروع می تونید به صورت تمام وقت همکاری 
داشته باشــید )کاری که خودم اوایل انجام میدادم( 
و بعــد از مدتی که حس کردید مــی تونید با جاهای 
دیگه هم همکاری داشته باشید حتما این کار رو انجام 
بدید ولی باز هم توجه داشــته باشــید که به یک باره 
شغل قبلیتون رو ترک نکنید و جای برگشت رو برای 
خودتون باز بذاریــد )تمام این موارد در مورد یک فرد 
متخصص صدق می کنه( در مــورد قراردادهایی هم 
که می بندید حتما با یک وکیل مشــورت های الزم 
رو داشته باشــید تا در آینده دچار مشکل نشید.  خب 
حاال چیکار کنیم؟ ما اصال شغل مورد نظرمون رو پیدا 

نمی کنیم!
اشــتباه اغلب افراد دقیقا همینه! به دنبال شــغل تو 
آگهی های مختلف هستند و این اشــتباه ترین کاره 
یــک راه خیلی عالی وجــود داره، فرض کنید شــما 
طراح گرافیک هستید و به دنبال شغل مورد نظرتون 
هستید، طبیعتا قبل از گشتن هر شغلی باید مهارتهای 
خودتون رو شناسایی کنید، قدم بعدی اینه که نمونه 
کارهای خودتون رو به صورت اختصاصی انجام بدید، 
یعنی چی؟ شــما به عنوان یک طراح گرافیک باید به 
دنبال شرکت های مورد نظر بری و براشون به رایگان 
طرح های خودت رو ارسال کنی! شاید اینکار احمقانه 
به نظر برســه ولی واقعا معجزه می کنه )باز هم کاری 
که خودم در ابتــدای کار انجــام دادم البته در زمینه 
دیگه )برنامه نویســی( ( بیاید برای شرکت مورد نظر 
یک ســربرگ خاص طراحی کنید، یک کارت ویزیت 
خالقانه طراحی کنید و براشــون بفرستید، مطمئن 
باشید در صورتی که کارتون کیفیت خوبی داشته باشه 
این شرکت ها از این کار شــما حس خوبی می گیرن 
و قطعا با شما وارد مذاکره میشــن ، البته  به دام های 
موجود هم حواستون باشه تا طرحهای رایگان زیادی 
از شما نخوان و بعد کنار گذاشته بشید.پس هیچ وقت 
به دنبال کار تو آگهی نباشید و خودتون با ارسال نمونه 
کارهای رایگان اختصاصی زمینه رو برای شــغل مورد 
نظرتون هموار کنید و مطمئن باشید از این کار نتیجه 

خواهید گرفت.

خبر

دیدگاه

اگر بازدهی و ســودآوری بورس به درستی 
در جامعــه انعکاس یابد دیگــر هیچ کس 
سپرده های خود را در بانک ها نمی گذارد.

وحیــد میرزائــی کارشــناس اقتصادی و 
نویســنده مجموعه کتاب های کارآفرینی 
با بیان این مطلب اظهار داشــت: بی تردید 
بورس یکی از جذاب ترین، پرســودترین و 
مطمئن ترین بازارهای ســرمایه است که 
متاسفانه کمتر به آن پرداخته شده و تصور 
بسیاری بر این است که ورود به بورس مملو 
از ریسک و از بین رفتن دارایی ها است که 
البته این نگرش اشتباه باید با اطالع رسانی 

صحیح اصالح شود.
وی تصریح کرد: فعالیت در بورس به معنای 
نوسانگیری لحظه ای و حتی روزانه نیست 
و شاید همین نگرش باعث شده تا سرمایه 
گذاران کوچک و تــازه کار نتوانند در این 
بازار موفق باشــند، درواقع افرادی به سود 
قابل توجه می رسند که به جای تصمیمات 
لحظه ای و هیجانی به دنبال ســهامداری 
باشــند موضوعی که برخــی از افراد به آن 
کم توجه هســتند. وی با بیان اینکه سهام 
داری در بورس، ســود تضمین شــده ای 
دارد، افــزود: افراد با کمی آمــوزش اولیه 
می توانند به بررسی شــرکت های فعال و 
شناسایی مجموعه های ســودآور در بازار 
ســرمایه بپردازند و با خرید سهام های آنها 
و نگهداری آن تا برگزاری مجمع، ســرمایه 
های خــود را 20 تا 200 درصــد افزایش 

دهند.
میرزائی ادامه داد:جذابیت دیگر ســرمایه 
گذاری در بورس این است که افراد با مبلغ 
کمتــر از 100 هزار تومان نیــز می توانند 
وارد بازار سرمایه شــوند و پس از مدتی به 
ســوددهی برســند و با چنین ظرفیت بی 
بدیلی که در بورس وجود دارد جای تعجب 
است که هنوز برخی بیکار، بدون درآمد و یا 

جویای کار هستند!

وی به تاثیر بورس در اقتصاد اشــاره کرد و 
افزود: بورس اوراق بهادار بســتر مناسبی 
برای کمک به کســب و کارهــای در حال 
افزایش ســرمایه اســت ضمن اینکه این 
بازار  فرصت حمایت از شــرکت ها را برای 
سرمایه گذاران فراهم می کند و این یکی از 
شاخصه های با اهمیت در حمایت از تولید 

ملی و رونق اقتصادی است.
این کارشــناس اقتصــادی اضافــه کرد: 
رســانه ها و به خصوص تلویزیون به جای 
توجه بیش از اندازه به بازار ارز و ســکه باید 
بازار ســرمایه را رونق دهند چراکه بورس 
به عنــوان جریــان  هدایت  کننــده منابع 
مالی از بخــش غیرمولد به بخــش تولید، 
نقش حیاتی در رشــد اقتصاد، اشــتغال ، 
تثبیت متغیرهای پولی  ســرمایه گذاری، 
و درمجموع بهبــود رفاه جامعــه ایفا می 
کند. اهمیت این بازارها به حدی اســت که 
بسیاری از کارشناســان و صاحب نظران از 
بورس به عنوان شــریان های اصلی اقتصاد 
یاد می  کنند. وی با بیان اینکه  بورس اوراق 
بهادار شاخص اصلی ســالمت مالی کشور 
گفت: بازار ســرمایه نقش اساسی در رشد 
اقتصــادی از طریق تامین مالــی بنگاه ها، 
افزایــش منابع، گردش پول، ســرعت نقد 
شــوندگی دارایی ها و افزایش شفافیت در 

اقتصاد دارد.
وحید میرزائی خاطر نشــان کرد: اهمیت و 
نقش بورس در اقتصاد، به حداکثر رساندن 
بازدهی پس انداز اســت که ممکن اســت 
در حســاب های بانکی بدون ســود و یا با 
بازدهی کم باشــد درحالی کــه در بورس، 
سود بیشتری عاید افراد می شود و فرصتی 
را برای ســرمایه گذاران کوچک فراهم می 
کند تا با مبالغ اندک در ســوددهی شرکت 
های بزرگ ســهیم باشــند و ایــن همان 
جذابیت مالی اســت که بایــد در جامعه 

فرهنگ سازی شود.

 نقش حیاتی بورس در رشد اقتصاد، اشتغال ، سرمایه گذاری 

پست الکترونیکی:

www.eghtesademeli.com

روزانهم
برای کاهش اثرگذاری تحریم ها

چاره ای جز توسعه بازار صادرات غیرنفتی نداریم 
اتحادیــه   مدیــره  هییــت  عضــو 
صادرکنندگان صنعــت مخابرات ایران 
گفت: در شــرایط فعلی باید فرصتهای 
هم اندیشی وشناســایی توانمندیهای 
صادراتی را برای  توســعه صادرات غیر 
نفتی مغتنم بشــماریم.محمد میرزایی 
منش با اشاره به  وابستگی طوالنی مدت 
اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و شکل 
گیری اپیدمی اقتصاد صرفا دولتی تاکید 
کرد: امروز برای کاهش این وابستگی و 
پایین آوردن میزان اثرگذاری تحریم ها 
چــاره ای جز توســعه بازار صــادرات 
غیرنفتی برای کشــور وجود ندارد باید 
نیاز بــه تغییر را درک کرد و شــجاعت 
تحــول  را رقم زد و این فرصتی اســت 
برای جابجایی اقتصــاد از بخش دولتی 
به بخش خصوصی؛ لذا بخش خصوصی 
باید هرچه سریعتر با حضور در میدان و 
ارائه راهکار و تقویت رسالتهای تشکل 
گرایی جایگاه خود را به دســت بگیرد 
و محصوالت خود را بــه  بازارهای دنیا 

صادر کند.

دولتمردان از روی ناچاری ضرورت 
توجه به صادرات غیرنفتی را بیش از 

گذشته حس کرده اند
وی درباره ارزیابی خود از  نقش شرکت 
هــای خصوصــی  در زمینــه افزایش 
صادرات غیر نفتی گفت: خوشــبختانه 
دولتمــردان از روی ناچــاری ضرورت 
توجه به صادرات غیرنفتــی را بیش از 
گذشــته حس کرده اند و بعضا متوجه 
شده اند که راه برون رفت از این وضعیت 
تکیه بر توان بخش خصوصی می باشد.

میرزایی منش ادامه داد: امروزه شرکت 
های داخلی فــن آور، دانــش بنیان و 
همچنین شرکت های خالق محور باید 
با استفاده از تمام ظرفیت های  اقتصادی 
و صنعتی کشور چه در حوزه محصول و 
چه در حوزه خدمات و مشــاوره  حضور 
خــود را کم رنگ نکنند چــون بیش از 
پیش نیــاز به حضور ســربازان اقتصاد 
کشــور با رویکرد مطالبه گری وتشکل 
گرایی که در دنیا مرسوم است  احساس 

می شود 

 بخش دولتی طعم نظارت را می چشد  
اگر بخش خصوصی مطالبه گرباشد نه 

صرفا معامله گر 
میرزایی منش عنوان کرد : رسالتهای 
تشکلی و پایبندی به  تعهدات تشکلی 
را باید بخش خصوصی با حضور خود از 
تشکلها خواستارشوند تا بخش دولتی 

طعم نظارت را بچشــد و امروزه شاهد 
شانه خالی کردن از زیر بار ریسکهای 
اقتصــادی در وضعیت کنونی از طرف 
بخش دولتــی نباشــیم . عضو هییت 
مدیره اتحادیه  صادرکنندگان صنعت 
مخابرات ایران با اشــاره به اینکه برای 
توســعه صادرات غیرنفتــی جدای از 
برنامه ریزی باید مشکالت زیرساختی 
موجود را با تشــویق  بخش خصوصی 
به مطالبــه گری و بیــداری حل کرد 
نمی تــوان همه مشــکالت  گفــت: 
اقتصادی کشــور را به تحریم نسبت 
داد ما بیشتر از تحریمهای خارجی از 
مدیران داخلی آسیب می بینیم، بعضا 
منابــع و بودجه هایــی ازطرف دولت 
برای بخش خصوصــی تخصیص داده 
می شود که متاســفانه به دلیل ضعف 
مطالبه گــری درتشــکلهای  بخش 
خصوصی وعدم شناخت حق وحقوق 
دربخش خصوصــی ، مدیران محترم 
دولتی ایــن منابــع را غیرهدفمند و 
بی برنامه صرف توســعه ســازمانهای 
دولتی خود می کنند حتی بدون آنکه 

ترسی از پاسخگویی داشته باشند.

بخش خصوصی باید از حقوق خود 
آگاه شود باید از طریق تشکلها به 

مطالبه گری روی بیاورد
وی در ادامه با طرح ســواالتی گفت:چرا 
همه حمایتهــا از بخــش خصوصی  با  
راهکارههای دولتی و بانکی قانونگذاری 
می گردد ؟ چرا بخش خصوصی وتشکلها 
سکوت می کنند؟ چرا بخش خصوصی 
دنباله رو مسیرهای اشتباه بخش دولتی 
می شــود؟ چرا  بعضا بخش خصوصی 
وهیات تشــکلها باالترین هدف خود را 
در رسیدن به پست و مقام دولتی برنامه 
ریزی می کنند؟ کجای کار می لنگد؟! 
بخش خصوصــی غیر مطالبــه گر که 
صرفا اهداف شخصی خود را دنبال می 
کنند یا بخش دولتی بی خیال که همه 
ریســکهای اقتصادی کشور را به بخش 
خصوصی منتقل می کند!میرزایی منش   
از مدعیان حمایــت از بخش خصوصی 
خواستار شد  وهشدار داد در این شرایط 
که بعضی شــرکتها و صنایــع ، حقوق 
پرســنل خود را با ســختی و فداکاری 
تامین میکنند سرمایه و اندک حمایتهای 
دولتی را بــه بیراهه و نابــودی هدایت 

نکنند امروز ما می بینیم برج ها، ادارات 
و ساختمانهای الکچری شــما را که به 
بهانه حمایت از بخش خصوصی بناکرده 
اید ولی شرکتهای بخش خصوصی بی 
نصیب از حمایتهای شــما ، یکی پس از 
دیگری درحال نابودی و تعطیلی است 
.وی تاکید کرد: بنده با اندکی تحقیق در 
قوانین بعضی مدعیان حمایتی ایراداتی 
دیده ام که بسیار دردناک است .اگر این 
نهادها که فلســفه ظهور آنها با این همه 
ساختمان اداری و پرســنل حمایت از  
بخش خصوصی بوده است، سریعا تغییر 
رویه دهند و روشــهای حمایتی درست 
با کمک تشکلها برای حمایت از بخش 
خصوصی تدوین کنند حداقل میتوان 
مشکالت مالی  خیلی ازشرکتها را دراین 
موقعیت تســکین داد  لذا از صندوقها و 
نهادهای دولتی، خصولتی و خصوصی  
که بسته های حمایتی بخش خصوصی 
را دراختیار دارند دراینجا میخواهیم که 
رویه های درست وحمایتی واقعی را در 
پیش بگیرند و همه ریسکهای اقتصادی 
را صرفا به فعاالن و نوآوران منتقل نکنند 
وازخواب مدیریتی بیدارشــوند.وی در 

بخشی از سخنان خود همچنین با بیان 
اینکه صادرات غیرنفتی یکی از مولفه ها 
ی مهم در سیاســت حمایت از کاالی 
ایرانی است  گفت: تولید کیفی می تواند 
صــادرات را افزایش دهــد و در مقابل، 
فراهم کــردن مقدمات بــرای صادرات 
بیشتر، زمینه ساز تولید بهتر و باکیفیت  تر 
خواهد بود به نحوی که در این شرایط هم 
وضعیت اشــتغال و اقتصاد کشور بهبود 
و توســعه می یابد و هم تولید ملی جان 
می گیرد و الزمه این موضوع هم افزایی 
و شناخت توانمندیها در بخش خصوصی 
می باشــد که حضور در نمایشگاههای 
هدفمند بابرنامه ریزی تشکلها ، حضور 
و مشارکت درتشکیل جلسات تشکلها، 
ارتباط تشکلها بایکدیگر، می تواند این 
امر را تسریع بخشد .عضو هییت مدیره 
اتحادیه  صادرکنندگان صنعت مخابرات 
ایران گفت با اشاره به برگزاری چهارمین  
نمایشــگاه ایران اکســپو و لزوم حضور 
صادرکنندگان بخش خصوصی گفت : 
برگزاری وهدفمندی این گونه نمایشگاه 
ها دستاوردهای خوبی می تواند بهمراه 
داشته باشد.امیدواریم  در این  نمایشگاه  
با حمایــت واقعی  نهادهــای دولتی و 
حاکمیتــی، برنامه ریزی تشــکلهای 
توانمند و صادراتی کشور توسعه صادرات 
غیر نفتی فراهم شــود.میرزایی منش  
یادآور شد:  ارکان اتحادیه صادرکنندگان 
صنعت مخابرات ایران  بر این باورند که 
در  ادبیات تجاری ســازی و مدل های 
صادراتی ، یکی از راههای ارتباط گیری 
شــرکتهای خدماتی و تولیدی داخلی 
با تجــار و بازرگانان خارجــی، حضور 
درنمایشگاه هایی اســت که شرکت ها 
و تجار  خارجی  نیز درآن حضور داشته 
باشند .لذا در این تشکل صادراتی در سال 
گذشته ضمن حضور در نمایشگاه ایران 
اکســپو از مدیران و وزارتخانه ها وتجار 
برخی کشورهای همسایه با هزینه های 
شــخصی دعوت به حضور بعمل آورد تا 
بتواند در یک فضای مناســب  از نزدیک 
محصوالت شرکتهای ایرانی را برای این 
تجار و بازرگانــان خارجی معرفی کند 
. همچنین این اتحادیــه حمایت خود 
را ازمشــارکت کنندگان درنمایشــگاه 
ایران اکسپو امســال درجهت  عرضه و 
بازاریابی بین المللــی اعالم کرد. و تمام 
تالش خود را بــرای معرفی محصوالت 
شــرکتهای ایرانی در این نمایشگاه که 
در تاریخ پانزدهم بهمن ماه در نمایشگاه 
بین المللی شهر آفتاب برنامه ریزی شده 

است بعمل می آورد 
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تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن حمایت از زندانیان 
سردشت 

ملی  شناسه  به   54 ثبت  شماره  به   1398/11/07 درتاریخ 
که  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   14008951878
میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه 
و  پروری  نو  و  آنان  خانواده  و  زندانیان  به  کمک   : موضوع 
و  تامینی  موسسات  و  زندانها  با  همکاری  و  زندانیان  اصالح 
تربیتی و مراکز مراقبت پس از خروج زندانیان بشرح ماده 3 
اساسنامه. مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی 
: استان آذربایجان غربی ، شهرستان سردشت ، بخش مرکزی 
، شهر سردشت، محله شیوه ابراهیم ، کوچه )جوی2( ، کوچه 
))سهرابی(( ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 5961963269 
مدیران  اولین  میباشد.  دارائی  فاقد  موسسه  موسسه:  دارائی 
سمت  به  و   1582681899 ملی  شماره  به  خداکرمی  ولی   .1  :
امامی  آصف   .2 سال   2 مدت  به  مدیره  هیئت  رئیس  و  عضو 
رئیس  نایب  و  به سمت عضو  و  ملی 2971036472  به شماره 
هیئت مدیره به مدت 2 سال 3. حمزه علی خانی بروجنی به 
شماره ملی 1911365010 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
به  به شماره ملی 2753169861  پور  2 سال 4. اقصی نخشی 
عزیزپور  فایق   .5 سال   2 مدت  به  مدیره  هیئت  عضو  سمت 
مدیره  هیئت  عضو  سمت  به   2889024555 ملی  شماره  به 
به شماره ملی  به مدت 2 سال 6. جعفر قادرزاده  و خزانه دار 
به  بازرس  و  مدیره  هیئت  عضو  سمت  به   2889727858
مدت 2 سال 7. جمال آذری به شماره ملی 2889762475 به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 8. خالد خضرنژاد به 
شماره ملی 2889950281 به سمت مدیرعامل به مدت 1 سال 
دارندگان حق امضا :کلیه قرارداد ها و اسناد رسمی و تعهد آور 
موسسه از قبیل چک ، سفته ،بروات قراردادها و عقود اسالمی 
و همچنین نامه های عادی و اداری با امضاء رئیس هیت مدیره 
بازرس/ بود  خواهد  معتبر  موسسه  مهر  با  همراه  مدیرعامل  و 
بازرسان: محمدمهدی نقشبندی به کد ملی 2889855406 و 
احمد فاطمیان به کد ملی 2889783022 بسمت بازرس برای 
مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . اختیارات مدیر عامل : 

طبق اساسنامه
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سردشت )754499(

مفقودی
سند کمپانی خودرو کامیونت –  جرثقیل نیسان  مدل: 1383به 
 D 64827 :شماره انتظامی 79ایران 952ج 89 شماره شاسی
وبه شماره موتور:270792 مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط 

می باشد.

 مفقودی
به  محورماموت  سه  کانتینرچادری  ماشین  سبزوکارت  برگ 
طاهرخانی  جواد  اقای  بنام  166ع14  79ایران  انتظامی  شماره 
وازدرجه  است  گردیده  4391328399مفقود  ملی  کد  به 

اعتبارساقط میباشد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی)نوبت دوم(
واحد  اسالمی  آزاد  نجارازدانشگاه  اعظم  خانم  لیسانس  دانشنامه 
ملی  کد  با  مامایی  رشته  کارشناسی   0707811 شماره  به  سمنان 
مفقود  ازتهران  2194صادره  شناسنامه  شماره  0064548521به 

گردیده است وفاقد اعتبارمی باشد.

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه پرونده اجرائی کالسه 9800470
بدین وسیله به آقای علی رشنوادی فرزند حیدر به شماره ملی 4519437946)زوج(

و  میلیارد  5058197091)پنج  مبلغ  وصول  غریب جهت  خانم صدیقه  که  می شود  ابالغ 
پنجاه و هشت میلیون و صد و نود و هفت هزار و نود و یک ریال (مهریه خود به استناد 
مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 20160مورخ 1377/08/10دفتر رسمی ازدواج شماره 
37 ایالم علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9800470 در این اداره 
اجرائیه  ابالغ  اداره پست  ابالغ  مامور  مورخ 1398/07/28  گزارش  و طبق  تشکیل شده 
به شما میسر نبوده است لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد 
اجرائیه یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود و چنانچه ظرف 
مدت 10 روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام ننماید عملیات اجرائی حسب تقاضای بستانکار علیه شما بدون انتشار آگهی 

دیگر جریان خواهد یافت.
هوشنگ بابایی- رئیس اداره اجرائیه اسناد رسمی ایالم

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کالسه پرونده: 834/209/98 وقت رسیدگی: به روز سه شنبه تاریخ 98/12/20 ساعت 
پالک خواهان  کاظم طوسی خواسته: فک  خوانده:  مسعود حسینی  16/00 خواهان: سید 
دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه ارجاع 
گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست 
خواهان ودستوردادگاه وبتجویزماده73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی 
ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تا خوانده ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر 
دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه دوم داد خواست وضمائم را دریافت 
حضور  عدم  درصورت  حاضرشوید  دادگاه  دراین  رسیدگی  جهت  مقررفوق  نمایدودروقت 
چنانچه  نمود ضمنا"  غیابا"اتخاذ تصمیم خواهد  ودادگاه  ابالغ شده محسوب  دادخواست 

بعدا"ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشرو مدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 7413 مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختالف شهرستان اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: کالسه پرونده: 836/210/98 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 98/11/19 
امیرعلی نجفی خواسته: مطالبه  آقایی خوانده:  16/00 خواهان: حسن  ساعت 
که  اسالمشهرنموده  دادگستری  کل  دفتر  تسلیم  دادخواستی  خواهان  وجه 
به شعبه شورای حل اختالف ارجاع گردیده ووقت رسیدگی  جهت رسیدگی 
به درخواست خواهان  بنا  المکان بودن خوانده  تعیین شده وبه علت مجهول 
نوبت  آئین دادرسی مدنی مراتب یک  قانون  بتجویزماده72  و  ودستوردادگاه 
دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف 
دوم  خودنسخه  کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه  گاه  دفترداد  به  ماه  یک 
دادخواست وضمائم رادریافت نمایدودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دراین 
و  محسوب  شده  ابالغ  حضوردادخواست  عدم  صورت  در  حاضرشوید  دادگاه 
بوسیله  ابالغی  بعد  چنانچه  ضمنا"  نمود  خواهد  تصمیم  اتخاذ  غیابا"  دادگاه 

آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 7419 مدیردفترشعبه 210 شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: کالسه پرونده: 814/210/98 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 98/11/16 
ساعت 15/30 خواهان: مهین قوامی خوانده: محمد رضا زرگرانی خواسته: مطالبه 
خسارت خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که 
جهت رسیدگی به شعبه شورای حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
خواهان  درخواست  به  بنا  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  وبه  تعیین شده 
نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  وبتجویزماده72  ودستوردادگاه 
دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف 
دوم  خودنسخه  کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه  گاه  دفترداد  به  ماه  یک 
مقرر فوق جهت رسیدگی دراین  نمایدودروقت  رادریافت  دادخواست وضمائم 
و  محسوب  شده  ابالغ  حضوردادخواست  عدم  صورت  در  حاضرشوید  دادگاه 
دادگاه غیابا" اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا" چنانچه بعد ابالغی بوسیله آگهی 

الزم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 7415 مدیردفترشعبه 210 شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: 1- پایا خودرو 2- هادی رحیمی 3- فرزاد ولی زاده کالسه پرونده: 920/5/98 وقت 
گیر  قلعه  حسین  خواهان:   16/00 ساعت   98/12/13 تاریخ  شنبه  سه  روز  به  رسیدگی: 
خوانده: 1- پایا خودرو 2- هادی رحیمی 3- فرزاد ولی زاده خواسته: فک پالک بشماره 
انتظامی 136 ب 67 – ایران78 خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسالمشهر 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت 
وبتجویزماده73  ودستوردادگاه  خواهان  درخواست  به  بنا  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تا 
خوانده ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل 
رسیدگی  جهت  مقررفوق  نمایدودروقت  رادریافت  وضمائم  خواست  داد  دوم  خودنسخه 
در این دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب ودادگاه 
غیابا" اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا" چنانچه بعدا"ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط 

یک نوبت منتشرو مدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 7410 مدیردفترشعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
تاریخ  روز  به  رسیدگی:  وقت   919/5/98 پرونده:  کالسه  نژاد  احمد  قادر  به: 

98/12/12 ساعت 17/00 خواهان: محمد صادق جدیدی خوانده: قادر احمد نژاد خواسته: 
جهت  که  نموده  اسالمشهر  دادگستری  دفترکل  تسلیم  دادخواستی  خواهان  پالک  فک 
المکان  وبه علت مجهول  تعیین شده  ارجاع گردیده ووقت رسیدگی  به شعبه  رسیدگی 
بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه وبتجویزماده73 قانون آئین دادرسی 
ازتاریخ  خوانده  تا  شود  می  کثیراالنتشارآگهی  ازجراید  دریکی  نوبت  یک  مراتب  مدنی 
خودنسخه  کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه  دادگاه  دفتر  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر 
دوم داد خواست وضمائم رادریافت نمایدودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در این دادگاه 
اتخاذ  غیابا"  ودادگاه  محسوب  شده  ابالغ  حضوردادخواست  عدم  درصورت  حاضرشوید 
بعدا"ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت  چنانچه  تصمیم خواهد نمود ضمنا" 

منتشرو مدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 7404 مدیردفترشعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان اسالمشهر

اگهی فقدان مدرک تحصیلی
به شماره  احمد  فرزندخان  خیراللهی   لیال  اینجانب  دانشنامه  مدرک 
تاریخ  تولد65؛دررشته  آبادوتاریخ  ازخرم  صادره    598 شناسنامه 

دردانشگاه خرم آبا دمفقودوازدرجه اعتبارساقط می باشد.

در اجرای ماده 208قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله اوراق مالیاتی مودی که آخرین نشانی آن در دسترس واحد مالیاتی نمی باشد 
به شرح زیر ابالغ می گردد

شماره برگ تشخیص-نوع اوراقعملکرداصل مالیاتنوع شغلنام و نام خانوادگیردیف
برگ قطعی

شماره برگ دعوت هیات 
حل اخالف مالیاتی

تاریخ و ساعت 
هیئت حل 

اختالف مالیاتی

نشانی اداره امور 
مالیاتی

75075برگ تشخیص783425601393خواروبارعلی خاقانی1
98/10/1

رشت-میدان -
فرهنگ

69492برگ تشخیص463617801394خواروبارعلی خاقانی2
98/9/7

رشت-میدان -
فرهنگ

69503برگ تشخیص906157301395خواروبارمحمدرضا برادران3
98/9/7

رشت-میدان -
فرهنگ

66881برگ تشخیص378790801394برنجمحمد ابراهیم پور4
98/8/27

رشت-میدان -
فرهنگ

66864برگ تشخیص5922643901394لوازم خانگیمحسن روحانیون5
98/8/27

رشت-میدان متمم1
فرهنگ

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گیالن 

دستگاه مناقصه گذار: شهرداری قلعه گنج
شماره طرح : 1502001/188

عنوان پروژه : ایجاد و توسعه فضای سبز و پارک های عمومی
شماره موافقت نامه : 376107 مورخ 98/7/10 معاونت محترم و برنامه ریزی استانداری کرمان

منابع تامین اعتبار : مبلغ 5/250/000/000 ریال
شرح مختصر پروژه : محوطه سازی و تکمیل پارک ها و فضاهای سبز شهر قلعه گنج

محوطه سازی شامل )تسطیح- زیرسازی- جدولگذاری و حصارکشی دور پارک(
شرکت کنندگان بایدمبلغ 26/250/000 ریال بابت 5 درصد سپرده شرکت در مناقصه به صورت وجه نقد واریز به حساب 217113847002 
بنام سپرده شهرداری قلعه گنج و یا به صورت وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی و یا اسناد خزانه اوراق مشارکت بی نام موضوع قانون نحوه 

انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 به همراه سایر اسناد تحویل دبیرخانه حراست شهرداری نمایند.
بنابراین از کلیه پیمانکاران تایید صالحیت شده که دارای رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته مربوطه متقاضی 
شرکت در مناقصه هستند دعوت می شود جهت خرید اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادات از تاریخ چاپ آگهی به مدت 7 روز کاری و 
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات بعد از اتمام 7 روز کاری می باشد . زمان بازگشایی پاکات و پیشنهادات اولین روز اداری بعد از اتمام 

7 روز پس از چاپ آگهی در محل شهرداری برگزار می شود.
سایر شرایط : 

نفع شهرداری ضبط  به  ترتیب  به  آنها  قرارداد نشوند. تضمین شرکت در مناقصه  انعقاد  به  برندگان مناقصه حاضر  1- در صورتیکه 
خواهد شد.

2- شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
3- به پیشنهاد مخدوش و فاقد مدارک الزم ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
5- پیشنهاد دهندگان جهت اطالعات بیشتر در خصوص سایر مشخصات فنی پروژه و همچنین آنالیز قیمت به دفتر فنی شهرداری 

مراجعه نمایند.
قاسم احمدی – شهردار قلعه گنج

دستگاه مناقصه گذار: شهرداری قلعه گنج
شماره طرح : 1502004/138

عنوان پروژه : توسعه و بهبود شبکه حمل و نقل درون شهری
شماره موافقت نامه : 370641 مورخ 98/7/8 معاونت محترم و برنامه ریزی استانداری کرمان

منابع تامین اعتبار : مبلغ 60/477/000/000 ریال
شرح مختصر پروژه : آسفالت گرم – جدول گذاری- زیرسازی

1- زیرسازی شامل : مخلوط ریزی- آب پاشی- کوبیدگی با غلطک به ضخامت 15 سانتیمتر با تراکم 100 درصد 
2-  اجرای جدولگذاری با بتن و سیمان عیار 250 کیلوگرم با ابعاد 15* 40* 40 بتن به ضخامت 10 سانتیمتر و عرض 60 سانتیمتر با ماهیچه به ابعاد 25* 

15 همراه با بندکشی
3- اجرای آسفالت گرم به ضخامت 5 سانتی متر پس از کوبیدگی به میزان حداقل 50 کیلوگرم قیر در هر آسفالت و شرکت  باید مبلغ 3/023/850/000 
ریال بابت 5 درصد سپرده شرکت در مناقصه به صورت وجه نقد واریز به حساب 217113847002 بنام سپرده شهرداری قلعه گنج و یا به صورت وجه نقد 
یا ضمانت نامه بانکی و یا اسناد خزانه اوراق مشارکت بی نام موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 به همراه سایر اسناد تحویل دبیرخانه 

حراست شهرداری نمایند.
بنابراین از کلیه پیمانکاران تایید صالحیت شده که دارای رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته مربوطه متقاضی شرکت در مناقصه هستند 
دعوت می شود جهت خرید اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادات از تاریخ چاپ آگهی به مدت 7 روز کاری و آخرین مهلت تحویل پیشنهادات بعد از اتمام 

7 روز کاری می باشد . زمان بازگشایی پاکات و پیشنهادات اولین روز اداری بعد از اتمام 7 روز پس از چاپ آگهی در محل شهرداری برگزار می شود.
سایر شرایط : 

1- در صورتیکه برندگان مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند. تضمین شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
2- شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

3- به پیشنهاد مخدوش و فاقد مدارک الزم ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

5- پیشنهاد دهندگان جهت اطالعات بیشتر در خصوص سایر مشخصات فنی پروژه و همچنین آنالیز قیمت به دفتر فنی شهرداری مراجعه نمایند.
قاسم احمدی – شهردار قلعه گنج

آگهی ابالغ مالیاتی

تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی   تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی

مناقصه گزار : شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
موضوع مناقصه : ترمیم ابنیه کیلومتر 172+165 مسیر خط "26 قطب آباد / مهرآران 

مبلغ برآورد مناقصه : 648ر232ر198ر3 ریال
محل و مکان اجراي کار: کیلومتر 172+165 مسیر خط “26 قطب آباد / مهرآران 

مدت اجراي کار:    3 ماه 
نام دستگاه نظارت: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران – منطقه خلیج فارس 

قیمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ 000ر000ر160 ریال بصورت یک یا ترکیبي از 
ضمانت نامه هاي مندرج در بند هاي الف، ب، پ ،ج ،چ ،ح ، خ ماده 4 آیین نامه تضمین معامالت دولتي 
به شماره 5069/123402 مورخ 94/9/22 هیئت محترم وزیران یا تضمین وجه نقد  میبایست به شماره 
شبا230100004101046871202043  بانک مرکزي بنام شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه 

خلیج فارس واریز گردد ضمنا"  تصویرضمانتنامه یا رسیدوجه آن در سامانه بارگزاري گردد . 
درج کد اقتصادي و شناسه ملي جهت اشخاص حقوقي)الزامی( در پیشنهاد قیمت مندرج در سامانه 

ستاد. 
شماره  به  حراست  واحد  با  تماس  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت   ( شرکت  حراست  از  تائیدیه  ارائه 

02161630070و  61630078-021( الزامیست 
دارا بودن گواهینامه صالحیت در رشته ابنیه و ساختمان با حداقل رتبه 5 الزامي میباشد.

گواهي تایید صالحیت ایمني) از اداره کار( الزامیست .
زمان و نحوه  خرید اسناد مناقصه  از سامانه: شرکت کنندگان مهلت دارند  تا ساعت 16:00 روزشنبه مورخ  
98/11/19 و با مراجعه به  سامانه تدارکات الکترونیکي دولت) ستاد( به نشاني  www.setadiran.ir نسبت 

به خرید اسناد و پرداخت هزینه از طریق اتصال به درگاه پرداخت الکترونیک اقدام نمایند.
الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاري مناقصه از فرخوان تا انتخاب برنده از سایت مزبور انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي در سامانه ستاد ، نسبت به ثبت نام و اخذ 
گواهي امضاء الکترونیکي  اقدام نمایند و جهت  عضویت با پشتیباني سامانه ستاد به شماره 02141934 

تماس حاصل فرمایند. 
زمان و مهلت تکمیل و بارگزاري پیشنهادات در سامانه :شرکت کنندگان مي بایست تا ساعت 16:00 روز 
چهارشنبه مورخ 98/11/30   نسبت به تکمیل اسناد مربوطه و بارگزاري در سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت) ستاد(  و تحویل اصل پاکت الف )ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار( الک و مهر شده به دفتر 

کمیسیون مناقصات در مهلت مذکور و دریافت رسید مربوطه اقدام نمایند.
زمان و محل گشایش پاکات : پیشنهادهاي واصله در ساعت   15:30 روزشنبه مورخ 98/12/10 در محل 
کمیسیون مناقصات به آدرس:  تهران- خیابان سپهبد قرني- نرسیده به خیابان سپند- پالک 188-  
طبقه  هشتم از طریق سامانه تــدارکات الکترونیک دولت ) ستاد( بازگشایي و خوانده خواهد شد.حضور 

شرکت کنندگان در مناقصه  در محل کمیسیون مناقصات در روز بازگشایي پاکات الزامي مي باشد.
روش ارزیابی مالی: عبارت است از مرتب سازی قیمتهای پشنهادی نسبت به برآورد و انتخاب مناسب 

ترین قیمت بین آنها
جهت کسب اطالعات بیشتر درخصوص موضوع کار مناقصه با تلفن  32469034-076تماس حاصل 

فرمائید.
www.shana.ir                                    www.setadiran.ir                                 www.ioptc.ir

روابط عمومي   

آگهي مناقصه عمومي یك مرحله اي
) 2098001105000030( 

نوبت دوم

)  شماره مجوز  6596  .  1398  (

آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده کالسه 6848- اصفهان و 
مکانیزه 9201854

مقدار ششدانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان به مساحت 133/60 متر 
مربع واقع در قسمت جنوب شرقی طبقه پنجم به پالک شماره 67 فرعی 
از 6942 اصلی مفروز و مجزی شده از 47 فرعی از اصلی مذکور واقع 
در بخش دو تهران محدود به حدود: شماال: اول به طول 3/30 درب و 
دیواریست به راهرو اشتراکی دوم به طول 4/70 متر و سوم که شرقی 
است بطول 2/10 متر هر دو قسمت دیوار اشتراکی با آپارتمان مجاور شمال 
شرقی در همین طبقه )شماره 16( چهارم که شرقی است بطول2/50متر 
به فضای  دیوار  و  پنجره  اخیر  دو قسمت  هر  متر  بطول 3/40  پنجم  و 
نورگیر مشاعی شرقا بطول 6/78 متر پنجره و دیوار لبه نرده بالکن است 
به فضای نورگیر مشاعی جنوبا اول به طول 6/80 متر و دوم که شرقی 
است بطول 1/05 متر و سوم بطول 7/30 متر پنجره و دیوار و لبه نرده 
بالکن است به فضای حیاط اشتراکی غربا اول به طول 2/20 متر بالکن به 
فضای حیاط مزبور دوم بطول 4/80 متر و سوم که شمالی است بطول 2/40 
متر و چهارم بطول 5 متر هر سه قسمت اخیر دیوار اشتراکی با آپارتمان 
مجاور غربی در همین طبقه شماره )18( سقف با کف آپارتمان فوقانی و 
کف با آپارتمان طبقه تحتانی مشترک است. ذیل ثبت 115988 صفحه 
597 دفتر امالک جلد 864 بنام آقای احمد معظمی خوزانی ثبت و برابر 
سند رهنی شماره 12809 مورخ 87/11/9 دفترخانه 12 اصفهان در رهن 
بانک کارآفرین شعبه میر اصفهان قرار گرفته است که به دلیل عدم تعهد 
منجر به صدور اجراییه تحت شماره اصفهان -6848 مکانیزه 9201854 
و برابر نظریه وارده مورخ 15480-96/10/5 کارشناس رسمی دادگستری 
پارک  طالقانی ضلع شرقی  تهران خیابان  در  واقع  تجدیدنظر( ملک   (
هنرمندان – کوچه بیژن پالک 3 جدید واحد 17 مورد وثیقه آپارتمان 
موضوع پرونده در قسمت جنوبی طبقه پنجم یک ساختمان 8 طبقه 
) زیرزمین وهمکف به صورت البی، دو واحد و تاسیسات و شش طبقه 
فوقانی سه واحدی، مجموعا 20 واحدی ( با موقعیت شمالی و با سازه فلزی 
واقع شده است ساختمان دارای نمای آجری و یک دستگاه آسانسور بوده 
در حیاط که به عنوان پارکینگ است با کف سیمانی و دیوار نرده ای رو 
مجاور گذر و در راه پله و پاگرد با کف سنگ و دیوارهای با اندود گچ می 
باشد. واحد موضوع پرونده با درب ورودی چوبی و حفاظ فلزی نرده ای، 
مشتمل بر هال و پذیرایی l شکل آشپزخانه اوپن با کابینت mdf سه 
اتاق و سرویس بهداشتی و حمام بوده کف واحد لمینت دیوارها با اندود 
گچ، درب های داخلی چوبی، پنجره های آلومینیومی با شیشه تک جداره 
،سرمایش و گرمایش به صورت فن کوئل با چیلر و موتورخانه مربوطه می 
باشد واحد دارای انشعابات آب و گاز مشترک و انشعابات برق مجزی می 
باشد ارزش ششدانگ مورد ارزیابی به مبلغ 6/110/000/000 ریال ) شش 
میلیارد و یکصد و ده میلیون ریال ( ارزیابی شده است و جهت وصول 
طلب بستانکار و حقوق دولتی کالسه فوق الذکر در روز یکشنبه مورخ 
98/12/11 ساعت در محل اداره اول اجرای اسناد رسمی واقع در تهران 
چهار راه جهان کودک ساختمان معاونت اجرای اسناد رسمی سالن مزایده 
از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد و مزایده از مبلغ فوق الذکر 
شروع و به باالترین قیمتی که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد 
شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است طالبین وخریداران می 
توانند جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر با ارائه چک تضمین شده 
بانک ملی به مبلغ پایه در جلسه مزایده به نشانی فوق شرکت نمایند 
ضمنا بدهی های مربوط به آب ، برق و گاز اعم از حق انشعاب و اشتراک 
و مصرف و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری وغیره که رقم قطعی 
انها برای این اداره معلوم شده یا نشده به عهده برنده مزایده است و 
تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حساب های دارایی و شهرداری 
و ... خواهد بود مورد مزایده با توجه به اعالم بستانکار برابر نامه وارده 
شماره 18150-98/8/26 بیمه می باشد ضمنا برابر گزارش وارده به شماره 
14456-98/7/8 مامور این اداره باتحقیقی که به عمل آمد مشخص شد 

راهن در ملک حضور دارد. تاریخ انتشار : 98/11/8
19874 رییس اداره اول اجرای اسناد رسمی – احمدیان 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره  
139860318003006802-1398/10/17 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و  مالکانه  تصرفات  فومن   ثبتی  واحد  در  مستقر  فاقد سندرسمی  وساختمانهای  اراضی 
بالمعارض متقاضی اقای بهرام ایزدی فرزند منصور به شماره ملی 0056783213 نسبت به 
ششدانگ زمین مشتمل بر اعیان )سوئیت( به مساحت 532/88 مترمربع به شماره پالک 
1190 فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره 67 فرعی از 1 اصلی واقع در نوگوراب 
بخش 24 گیالن از مالکیت رسمی لیال و حبیبه و خدیجه جملگی جاوید محرز  گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاصی نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره  تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از   تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق 
انتشار دوم:  تاریخ  اول: 98/10/24   انتشار  مالکیت صادرخواهد شدتاریخ  مقررات سند 

 98/11/8
          1111      رئیس  ثبت  اسناد و امالک شهرستان فومن- حسن عباس زاده 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره  
139860318003003380-1398/06/20 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و  مالکانه  تصرفات  فومن   ثبتی  واحد  در  مستقر  فاقد سندرسمی  وساختمانهای  اراضی 
بالمعارض متقاضی اقای کاظم طبائی فر فرزند غالمحسین به شماره ملی 2668566088 
 163/82 مساحت  به  مسکونی  خانه  بر  مشتمل  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت 
از  فرعی   10 شماره  پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی   676 پالک  شماره  به  مترمربع 
88 اصلی واقع در قلعه کل بخش 24 گیالن از مالکیت رسمی صفر صفری محرز  گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاصی نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره  تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از   تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق 
انتشار دوم:  تاریخ  اول: 98/10/24   انتشار  مالکیت صادرخواهد شدتاریخ  مقررات سند 

 98/11/8
          1106     رئیس  ثبت  اسناد و امالک شهرستان فومن- حسن عباس زاده 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره  
139860318003006756-1398/10/15 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و  مالکانه  تصرفات  فومن   ثبتی  واحد  در  مستقر  فاقد سندرسمی  وساختمانهای  اراضی 
بالمعارض متقاضی اقای عباس شهرت طلب فرزند یوسف به شماره ملی 2669635822 
نسبت به ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 691 مترمربع به شماره پالک 177 
فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره 4 فرعی از 78 اصلی واقع در لولمان بخش 24 
گیالن از مالکیت رسمی نامدار نجفی شیرتری  محرز  گردیده است. لذا به منظور اطالع 
به  نسبت  اشخاصی  که  در صورتی  می شود  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم 
صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 
بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره  تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
در  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  به مرجع قضایی  را  دادخواست خود  اعتراض  تسلیم  از   
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهد شدتاریخ انتشار اول: 98/10/24  تاریخ انتشار دوم: 98/11/8 
          1102      رئیس  ثبت  اسناد و امالک شهرستان فومن- حسن عباس زاده 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر 
رای شماره  139860318003006757-1398/10/15 هیات موضوع قانون تعیین 
واحد  در  فاقد سندرسمی مستقر  اراضی وساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبتی فومن  تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای پیمان حاجتی میاندهی 
فرزند جعفر به شماره ملی 0059032774 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر یک باب سوئیت به مساحت 145 مترمربع به شماره پالک 516 فرعی 
مفروز و مجزی شده از پالک شماره 11 فرعی از 70 اصلی واقع در گران بخش 
24 گیالن از مالکیت رسمی محمود ارشاد توانا دوست محرز  گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  صدورسند  به  نسبت  اشخاصی  که 
میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره  
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از   تسلیم اعتراض دادخواست 
مدت  انقضای  صورت  در  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مرجع  به  را  خود 
مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد 

شدتاریخ انتشار اول: 98/10/24  تاریخ انتشار دوم: 98/11/8 
          1129     رئیس  ثبت  اسناد و امالک شهرستان فومن- حسن عباس زاده 

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در نظر دارد کمپرسور هوا  مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا مناقصه گران 
می توانند با رعایت نکات درج شده از سایت های HTTP//IETS MPORG. IR     )پایگاه ملی مناقصات( و پرتال شرکت بهره برداری نفت و 
گاز گچساران-بخش مزایده و مناقصات ) gsogpc.nisoc.ir ( نسبت به دریافت و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی، مطابق برنامه زمانبندی شده ذیل 

اقدام و مدارک مربوطه را به آدرس گچساران- شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران دبیرخانه کمیسیون مناقصات اتاق 24 ارسال نمایند.
آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی 98/12/7

تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی 98/12/11
الزم به ذکر است برنامه زمان بندی و تحویل اسناد مناقصه پس از ارزیابی کیفی برای شرکتهائی که حداقل نمره اعالم شده را کسب نمایند طی 
دعوت نامه اطالع رسانی خواهد شد. در ضمن ارائه تصویر برابر با اصل آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز درج شده در روزنامه رسمی 

الزامی بوده و امکان ارائه 25 درصد پیش پرداخت مقدور نمی باشد.
طبق قانون حمایت از تولیدکنندگان داخلی، در صورت وجود سازندگان/ تولیدکنندگان داخلی، مشروط به تایید فنی کاالی پیشنهادی اولویت 

خرید با آنها می باشد.
روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

نوبت اول:1398/11/8   نوبت دوم:11/12 /1398

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید)دو مرحله ای( 
به شماره درخواست )9600142   (  شماره مناقصه )1599/ج ر/98(

بر اساس ماده 13 قانون برگزاری مناقصات عملیات اجرایی پروژه به شرح زیر بصورت مناقصه عمومي دو مرحله اي واگذار میگردد:         

1-  دستگاه مناقصه گزار : شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور به نشانی تهران - بزرگراه مدرس– خيابان وحيد دستگردي – خيابان فريد 
افشار - نبش بلوار آرش

2- شرح پروژه: عمليات اجرايي احداث باند دوم محور توره - بروجرد حد فاصل 0 الي 500+7 با مدت اجراي 18 ماه

  http://www.setadiran.ir      3- سير مراحل دريافت اسناد و برگزاري فرآيند مناقصه: صرفاً از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس 
و دريافت اسناد از سامانه مذكور تا ساعت 16 مورخ 1398/11/21 ميسر خواهد بود.

ضمناً مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه مذكور، مراحل ثبت نام در سايت فوق و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در 
مناقصه به انجام رسانند. تلفن پشتيباني سامانه : 41934 

4- محل تحويل پاكت شركت در مناقصه )صرفا پاكت الف( اداره كل امور پيمان ها و رسيدگي فني – شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور 
حداكثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 1398/12/03 و تاريخ جلسه مناقصه ساعت 10/30 روز يكشنبه مورخ 1398/12/04 می باشد. مدت اعتبار 

پيشنهادات 3 ماه از تاريخ فوق و در صورت لزوم يكبار قابل تمديد می باشد.

5- برآورد : براساس فهرست بهاي پايه و تجميعي راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1398 به مبلغ 000، 000، 000، 280 ريال )قرارداد با فهرست بهاي 
تجميعي ( می باشد.

6- مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار -8/000/000/000 ريال تعيين می گردد. 

7- مهندسين مشاور پروژه  ره پی طرح ) تلفن 88728917- 88728918  (

ضمنا آگهي مناقصه از طریق پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات به نشاني http:\\iets.mporg.ir  نیز قابل دسترسي است. 
م.الف:3712

مدیریت استانی دانشگاه فرهنگیان در نظر دارد تامین نیروی 
انسانی خدمات عمومی، امور حمل و نقل و نگهداری فضای سبز 
 99/1/1 تاریخ  از  یکسال  را مدت  تابعه  نیاز ساختمانهای  مورد 
دارای  و  شرایط  واجد  خدماتی  شرکتهای  به   99/12/29 لغایت 
رتبه و مورد تایید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق 
از  لذا  نماید.  واگذار  مدیریت  سود  صورت  به  عمومی  مناقصه 
متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد و شرکت 
در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(  مراجعه 

فرمایند. 
مدیریت استانی دانشگاه فرهنگیان  استان کردستان

مدیریت استانی دانشگاه فرهنگیان در نظر دارد طبخ و توزیع 
لغایت   99/1/1 تاریخ  از  ماه   9 مدت  به  را  دانشجویی  غذای 
99/12/29 با کسر سه ماهه فصل تابستان از طریق برگزاری 
و  رتبه  دارای  و  شرایط  واجد  شرکتهای  به  عمومی  مناقصه 
مجوز فعالیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار 
نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت 
الکترونیکی  به سامانه تدارکات  اسناد و شرکت در مناقصه 

دولت )ستاد(  مراجعه فرمایند. 
مدیریت استانی دانشگاه فرهنگیان  استان کردستان

شرکت سهامي برق منطقه اي هرمزگان درنظردارد نسبت به خرید یک دستگاه ترانس230 کیلوولت به ظرفیت160مگاولت آمپر 
و یک دستگاه ترانس132 کیلوولت به ظرفیت 30 مگاولت آمپر ، ترانسهای کمکی و زمین پست بندر گرزه ازطریق برگزاري 
مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. لذا از متقاضیان شرکت دراین مناقصه دعوت بعمل مي آید، جهت دریافت اسنادمناقصه به سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه ونسبت به واریزمبلغ 1،000،000 ریال بصورت الکترونیکی به شماره حساب 
4001103104025187 بنام تمرکز وجوه درآمد حق انشعاب وسایردرآمدها ازتاریخ 98/11/12 لغایت 98/11/16 اقدام ویک نسخه ازاسناد 
مناقصه را دریافت نمایند. با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزارمی گردد؛ الزم است درصورت عدم عضویت قبلی شرکتها درسامانه فوق مراحل ثبت نام درسایت مذکور انجام ونسبت به 
دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند. شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 4-33331700 داخلی2079 
ودرخصوص سامانه با داخلی2071 یا 3000 تماس حاصل فرمایند.ثبت شماره تلفن،فکس وایمیل ازسوی شرکت کنندگان درسامانه الزامی می 

باشد.ضمناً تأکید می گردد اسناد بایستی به صورت فیزیکی نیزدرروزبرگزاری مناقصه به دبیرخانه این شرکت ارائه گردد.
الزامات : 

1.فقط تولیدکننده داخلی مجاز به شرکت دراین مناقصه می باشد.
توضیحات : 

1.مبلغ تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار6،768،000،000 ریال است که باید به صورت ضمانتنامه معتبربانکي و یا واریز نقدی به نفع 
خریدار درروز برگزاري مناقصه تسلیم گردد.

2.دستگاه نظارت : معاونت طرح و توسعه/ مجری پستهای شرکت سهامي برق منطقه اي هرمزگان مي باشد.شرکتهاي متقاضي مي توانند درخصوص 
سؤاالت فني خود با مهندس مشاور پروژه شرکت مشاور نیروی آذربایجان )منا( با شماره  34772860-041داخلی 271 تماس حاصل نمایند.

تماس حاصل فرمایند.
3.حداکثرمهلت تحویل اسناد به دبیرخانه اینشرکت تا ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 98/11/29وبازگشایي پاکات رأس ساعت 10 

صبح همان روزدرمحل امورتدارکات وقراردادها مي باشد.
5.به پیشنهادات مشروط مبهم مخدوش وفاقد سپرده وپیشنهاداتي که بعدازموعدمقرربه دبیرخانه این شرکت ارسال گرددمطلقاً ترتیب 

اثرداده نخواهدشد.
          شناسه آگهی:750305                                                                                                  روابط عمومي شرکت سهامي برق منطقه اي هرمزگان

آگهي تجدید مناقصه شماره » 2098001004000101 «
 در سامانه تدارکات الكترونیكي دولت

)مناقصه شماره 98-53  (

مناقصه خرید خدمات حجمی )امور پشتیبانی(
دانشگاه فرهنگیان استان کردستان

دعوت به مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویی
دانشگاه فرهنگیان استان کردستان

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره  98-053

 شماره مجوز 1398.6798

نوبت اول

شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران)سهامی خاص(

شرکت ملي نفت ایران در نظر دارد خدمات نگهداري فضاي سبزتعدادي از ساختمانهایش 
را طبق شرایط و مدارک مربوطه از طریق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله اي به 
شرکتهاي ذیصالح و واجد شرایط واگذار نماید.  ازمتقاضیاني که داراي شرایط ذیل مي 
باشند، درخوا ست مي گردد از زمان چاپ آگهي نوبت دوم تاحداکثر سه روز کاري پس از 
درج آن ضمن به همراه داشتن درخواست کتبي شرکت در مناقصه و معرفي نامه نماینده 
شرکت، جهت دریافت اسناد ارزیابي، تکمیل و عودت آن در مهلت تعیین شده در اسناد، 
به امور پیمانها به نشاني تهران- خیابان سپهبد قرني– نبش خیابان کالنتري - ساختمان 
شماره 39)کاال(-  طبقه 4- اتاق 422 مراجعه و در صورت لزوم با شماره تلفن82014952   

تماس حاصل نمایند.
برآورد مناقصه000ر000ر132ر36  ریال مي باشد و شرکت کنندگان در مناقصه مي بایست 
توانایي ارائه ضمانتنامه شرکت درفرایند ارجاع کار به مبلغ000ر600ر806ر1 ریال را داشته 

باشند.
-محل اجرای عملیات : تهران- تعدادي ازساختمانهاي شرکت ملي نفت ایران 

-مدت اجراي عملیات : یکسال شمسي مي باشد .
مهلت دریافت استعالم  ارزیابي کیفي مناقصه گران : 3 روز کاري پس از چاپ دومین 

آگهي روزنامه
مهلت تحویل استعالم  ارزیابي کیفي مناقصه گران : 14 روز کاري پس از اتمام مهلت 

دریافت
-ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده منتهي به سال 1397،  ارائه گواهي تایید صالحیت 
فعالیت در محل اجراي قرارداد بر اساس دستور العمل شماره 14971 مورخ 88/02/19 
وزارت کار و امور اجتماعي) دربخش نگهداري و خدمات فضاي سبز( و گواهینامه تایید 
صالحیت ایمني پیمانکاري معتبر صادر شده توسط وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي 

الزامي مي باشد.
امور پیمان ها

قابل   www.nioc.ir ایران در سایت نفت  آگهي فوق همزمان در سایت شرکت ملي 
مشاهده مي باشد.

روابط عمومي شرکت ملي نفت ایران

آگهي ارزیابي کیفي مناقصه گران
مناقصه عمومي یك مرحله اي خدمات نگهداري فضاي سبز ساختمانهاي شرکت ملي نفت ایران

 به شماره 002-84-98-108

شماره مجوز:1398.6590

نوبت دوم


