هشدار اورژانس به شهروندان تهرانی در پی وقوع گردوغبار و طوفان

روزنامه صبح ایران  /سال دهم  -شماره 964
 12مرداد ماه  / 1401با ما همراه شوید

ســخنگوی ســازمان اورژانــس کشــور گفت:عابــران پیــاده در تهــران ،مراقــب افتــادن اجســام از ســاختمانهای بلندمرتبــه و شکســته
شــدن درختــان باشــند.
مجتبــی خالــدی در گفتوگــو یــی بــا اشــاره بــه شــروع طوفــان ،بــاد و گردوغبــار در شــمال شــهر تهــران اظهــار کــرد :عابــران پیــاده در تهــران
مراقــب افتــادن اجســام از ســاختمانهای بلندمرتبــه و شکســته شــدن درختــان باشــند.
وی افزود :افرادی که دارای بیماری تنفسی هستند ،برای جلوگیری از تشدید حمالت آسم از ترددهای غیرضرروری خودداری کنند.

آگهی ابالغ مفاد آرا
آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر آرا صــادره از هیــات هــای
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه غــرب اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعارض
متقاضیــان محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی
میشــود .در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ ا انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت  ۲مــاه
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی
تقدیــم نمایــد-1 .رای شــماره  1400/12/18 - 15352هیــات اول آقــای احمدرضــا قــاری بــه شناســنامه شــماره  54کــد ملــی  1262578302صــادره کاشــان فرزنــد
مســعود در  10حبــه مشــاع از  72ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  209/17مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره  28اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت حســن رضائــی از ســند شــماره  36344مــورخ  1347/8/20دفترخانــه شــماره  86اصفهــان
-2رای شــماره  1400/12/18 - 15347هیــات اول خانــم گلنــاز شــرکت العباســیه بــه شناســنامه شــماره  1271802554کــد ملــی  1271802554صــادره اصفهان فرزند
مرتضــی در  10حبــه مشــاع از  72ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  209/17مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره  28اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت حســن رضائــی از ســند شــماره  36344مــورخ  1347/8/20دفترخانــه شــماره  86اصفهــان
-3رای شــماره  1400/12/18 - 15348هیــات اول آقــای مجیــد محمدبیگــی هارونــی بــه شناســنامه شــماره  1270919768کــد ملــی  1270919768صــادره اصفهــان
فرزنــد اســماعیل در  16حبــه مشــاع از  72ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  209/17مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره  28اصلــی واقــع در اصفهــان بخش
 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت حســن رضائــی از ســند شــماره  36344مــورخ  1347/8/20دفترخانــه شــماره  86اصفهــان
-4رای شــماره  1400/12/18 - 15349هیــات اول آقــای محســن جبــارزارع بــه شناســنامه شــماره  1288کــد ملــی  1285738497صــادره اصفهــان فرزنــد عبدالحســین
در  16حبــه مشــاع از  72ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  209/17مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره  28اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14حــوزه ثبــت
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت حســن رضائــی از ســند شــماره  36344مــورخ  1347/8/20دفترخانــه شــماره  86اصفهان
-5رای شــماره  1400/12/18 - 15350هیــات اول آقــای محمدرضــا شــرکت العباســیه بــه شناســنامه شــماره  1270868608کــد ملــی  1270868608صــادره اصفهــان
فرزنــد رضــا در  10حبــه مشــاع از  72ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  209/17مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره  28اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت حســن رضائــی از ســند شــماره  36344مــورخ  1347/8/20دفترخانــه شــماره  86اصفهــان
-6رای شــماره  1400/12/18 - 15351هیــات اول خانــم صدیقــه ابیــض بــه شناســنامه شــماره  88کــد ملــی  1262590892صــادره کاشــان فرزنــد حیــدر در  10حبــه
مشــاع از  72ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  209/17مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره  28اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14حــوزه ثبــت ملــک غرب
اصفهــان از مالکیــت حســن رضائــی از ســند شــماره  36344مــورخ  1347/8/20دفترخانــه شــماره  86اصفهــان
م الف1359458 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/05/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/05/27 :م الف1359461 :
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
آگهی ابالغ مفاد آرا
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آییــن نامــه قانــون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی رای شــماره  140160302026002473مــورخ  1401/02/10هیــات یــک مالکیــت
خانــم صــدف صحرانشــین بــه شناســنامه شــماره  31کــد ملــی  1249905753صــادره از نائیــن فرزنــد حیــدر بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت
 101/77متــر مربــع از پــاک شــماره  394فرعــی از  15177اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  5اداره ثبــت اســناد و امــاک شــمال اصفهــان طبــق مالکیــت
رســمی متقاضــی موضــوع ســند انتقــال شــماره  39243مــورخ  83/05/07دفتــر  89لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی
میشــود 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 اداره ثبــت شــمال اصفهــان واقــع در اصفهــان میــدان اللــه ابتــدای خیابــان پرویــن جنــب بــازار گیاهــان دارویــی تســلیم نمــوده 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.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/05/12 :م الف1359344 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/05/27 :م الف1359351 :
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان
آگهی ابالغ مفاد آرا
آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر آرا صــادره از هیــات هــای
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه غــرب اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعارض
متقاضیــان محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی
میشــود .در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ ا انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت  ۲مــاه
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی
تقدیــم نمایــد .رای شــماره  1401/04/07 - 3718هیــات ســوم آقــای محســن حیــدری بنــی بــه شناســنامه شــماره  1270006401کــد ملــی  1270006401صــادره
اصفهــان فرزنــد روزعلــی در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  282/84مترمربــع از پــاک  68اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14حــوزه ثبــت ملــک غــرب از
مالکیــت مالــک رســمی عبــاس محمــدی طبــق ســند انتقالــی  3965مــورخ  1340/12/21دفترخانــه  76اصفهــان
م الف1351598 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/04/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/05/12 :م الف1351599 :
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
آگهی ابالغ مفاد آرا
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آییــن نامــه قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی رای شــماره  140160302026005778مــورخ  1401/04/20هیــات ســه مالکیــت آقــای ابراهیــم
ابــروی بــه شناســنامه شــماره  33کــد ملــی  1291013822صــادره اصفهــان فرزنــد علــی داد نســبت بــه ششــدانگ یکباب ســاختمان بــه مســاحت  200متــر مربع پالک
شــماره  13973اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  5اداره ثبــت اســناد و امــاک شــمال اصفهــان از ســند ثبــت شــده بــه شناســه یکتــای  140020302026023391لــذا
بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی میشــود 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 اداره ثبــت شــمال اصفهــان واقــع در اصفهــان میــدان الله ابتــدای خیابــان پروین
جنــب بــازار گیاهــان دارویــی تســلیم نمــوده 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.
م الف1359596 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/05/12 :
م الف1359598 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/05/27 :
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان
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پزشکی و آگهی

آگهی تغییرات
شــرکت ســیزان طــب گســتر بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  5170و شناســه ملــی  14002956582بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده
مــورخ  1401/03/01محــل شــرکت در واحــد ثبتــی کاشــان بنشــانی  :اســتان اصفهــان ،شهرســتان کاشــان ،بخــش مرکــزی ،شــهر کاشــان ،زیارتــی ،خیابــان شــهید
بهشــتی ،خیابــان زیارتــی ،ماهــان ، ،طبقــه  ،-1واحــد  - 1کدپســتی 8715133160تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح فــوق اصــاح گردیــد .اداره
کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کاشــان ()1359672
آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای مهــران کوچــک زاده بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه المثنــی کــه در دفترخانــه اســناد رســمی  144بابــل تصدیــق امضــاء شــده و طــی درخواســت شــماره
 140121700004012033مــورخ  1401/04/29تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی ســه دانــگ از ششــدانگ تحــت پــاک شــماره  387فرعــی از  -41اصلــی بخش
 5حــوزه ثبتــی بابــل کــه ســند مالکیــت ششــدانگ آن ذیــل دفتــر  11و صفحــه  265و ثبــت  1664بــه نــام ایشــان ثبت و صــادر و تســلیم گردیــد .در اثر جابجایــی مفقود
شــده را نمــوده اســت در اجــرای مــاده  -120اصالحــی آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت آگهــی تــا چنانچــه اشــخاصی مدعــی انجــام معاملــه یــا وجود ســند
مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه اداره ثبــت حــل ارائــه و رســید دریافــت دارنــد چنانچــه پــس از اتمــام مهلــت مقــرر اعتــراض ارائــه نگردیــد و یــا در صــورت اعتــراض اصــل
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود ایــن اداره مطالــق مقــررات اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی یــه نــام مالــک خواهــد نمــود.
 شناسه چاپ1508013 : شناسه آگهی1357576 :تاریخ انتشار1401/05/12 :
حسینی کریمی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بابل
آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر آراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی لنجــان تصرفــات مالكانــه و
بالمعــارض متقاضــی ذیــل محــرز گردیــده اســت .لــذا مشــخصات متقاضــی و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵
روز در روزنامــه هــای تعییــن شــده توســط اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی لنجــان 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  ۲مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک لنجــان تســلیم و پــس از اخــذ
رســید  ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض  ،دادخواســت خــود را بــه مرجــع صالــح قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکور
و عــدم وصــول اعتــراض  ،طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
 -۱رای شــماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۱۵۰۰۰۱۸۵مورخ۱۴۰۱/۰۴/۲۱اقــای قربانعلــی شــیرمحمدی باباشــیخعلی فرزنــد علــی مــراد نســبت بــه شــش دانــگ یکبــاب خانــه بــه
مســاحت  ۲۰۶مترمربــع مفــروز از پــاک  -۱۰۷اصلــی واقــع در زریــن شــهر بخــش  ۹ثبــت اصفهــان مــع الواســطه خریــداری شــده از مالــک رســمی ابوالفتــح قهرمــان .
تاریخ انتشار نوبت اول  :روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸شناسه آگهی  1350810 :م الف526 :
تاریخ انتشار نوبت دوم  :روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۵/۱۲شناسه آگهی  1350811 :م الف 527 :
مصطفی شمسی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان
آگهی ابالغ مفاد آرا
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آییــن نامــه قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی رای شــماره  140060302026001925مــورخ  1401/02/01هیــات چهــار مالکیــت خانــم زینــت بیگم
دســتجردی بــه شناســنامه شــماره  8کــد ملــی  1249482119صــادره از ناییــن فرزنــد سیدابوالقاســم بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  190متــر مربع از
پــاک شــماره  31فرعــی از  14874اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  5اداره ثبــت اســناد و امــاک شــمال اصفهــان مالکیت رســمی متقاضی موضوع شــماره دفتــر الکترونیکی
 139820302026014058لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی میشــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیت
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت شــمال اصفهــان واقــع در اصفهان میــدان الله
ابتــدای خیابــان پرویــن جنــب بــازار گیاهــان دارویــی تســلیم نمــوده و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجع
قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.
م الف1359459 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/05/12 :
م الف1359462 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/05/27 :
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان
آگهی ابالغ مفاد آرا
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آییــن نامــه قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی رای شــماره  140160302026006279مــورخ  1401/05/03هیــات ســه مالکیــت آقــای غالمرضــا
شهســواری بــه شناســنامه شــماره  1726کــد ملــی  3130618848صــادره بافــت فرزنــد محمــد جعفــر در نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان پــاک  15189اصلی
واقــع در بخــش  5بــه مســاحت  250/00مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش اداره ثبــت اســناد و امــاک شــمال اصفهــان ه موجــب شناســه
یکتــا  139920302026025923لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی میشــود 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 اداره ثبــت شــمال اصفهــان واقــع در اصفهان
میــدان اللــه ابتــدای خیابــان پرویــن جنــب بــازار گیاهــان دارویــی تســلیم نمــوده 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.
م الف1359449 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/05/12 :
م الف1359450 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/05/27 :
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان
آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیــت ششــدانگ عرصــه و اعیــان پــاک ثبتــی  4175فرعــی از  30اصلــی واقــع در بخــش  16ثبــت اصفهــان بــه موجــب دفتــر الکترونیــک بشــماره
 140020302026028358و شــماره ســند چاپــی  626244الــف  1400بــا شــماره مســتند مالکیــت  23593مــورخ  1400/10/27دفتــر  423اصفهــان بــه نــام مجتبــی
ســخن ســنج فرزنــد مرتضــی بــه شــماره ملــی  0010971351دارای ســابقه ثبــت میباشــد اکنــون خانــم زهراالســادات معصومــی زاده فرزنــد ســید رحمــان بــه شــماره
شناســنامه  3005اصفهــان بــه شــماره ملــی  1288430655بموجــب ســند تفویــض وکالــت بــه شــماره  50694مــورخ  1401/04/08و  50692مــورخ  1401/04/07دفتــر
 375اصفهــان درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نســبت بــه مالکیــت مــوکل خــود را نمــوده اســت لــذا مراتب به اســتناد تبصــره یــک اصالحی ذیــل مــاده  ۱۲۰آیین
نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی میشــود چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ
انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت  ۱۰روز اعتــراض خــود را کتبـاً ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماییــد تــا مراتــب
صورتمجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد بدیهــی اســت اگــر ظرف مــدت مقــرر اعتراضی نرســید یــا در صــورت اعتــراض اصل ســند مالکیت
یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد .م الــف1359903 :
رییس ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

نوبت دوم

شــرکت آب وفاضــاب اســتان لرســتان در نظــر دارد مناقصــات عمومــی ذیــل را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار

ـفالت معابر باغ تیموری شهرداری قدس در نوبت اول به تاریخ 1401/05/04
اجرای آسـ
ـركت در مناقصه مبلغ  1/075/000/000ریال
و نوبت دوم به تاریخ  1401/05/11بند  2تضمين شـ
ـد که به
ـورت واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی مورد پذیرش خواهد بود صحیح می باشـ
بصـ
اشتباه مبلغ  1/925/000/000ریال تایپ شده است.
اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر قدس

آگهی تجدید مناقصه عمومی

نوبت اول

شــهرداری مــارد در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز شــماره  /131ص ش  1401/تاریــخ 1401/02/15موضــوع بنــد  1مصوبــه جلســه  57مــورخ
 1401/01/30شــورای اســامی شــهر مناقصــه عمومــی بــا موضــوع تجدیــد مناقصــه عمومــی راه انــدازی و نصــب آسانســور ســاختمان هــای اداری شــهرداری

مــارد از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد.
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت و تحویــل اســناد مناقصــه تــا بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد)
بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد .
متقاضیــان شــرکت در مناقصــه در صــورت عــدم عضویــت در ســامانه نســبت بــه ثبــت نــام و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی ( بــه صــورت بــر خــط) بــرای
کلیــه صاحبــان امضــای مجــاز و مهــر ســازمانی اقــدام الزم را بعمــل آورنــد.
 )1موضوع مناقصه  :راه اندازی و نصب آسانسور ساختمان های اداری شهرداری مالرد
 )2مبلغ اعتبار  15/000/000/000 :ریال
 )3مدت انجام کار  2 :ماه
 )4مهلت خرید و دریافت اسناد مناقصه :
از تاریخ  1401/05/12تا تاریخ  1401/05/19ساعت  14:30در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irمی باشد.
 )5مهلت قبول و بارگزاری پیشنهادات:
از تاریخ  1401/05/19تا تاریخ  1401/05/30ساعت  14:30در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irمی باشد.
 )6ســپرده شــرکت در مناقصــه  :مبلــغ  750/000/000ریــال مــی باشــد کــه مــی بایســت بــه صــورت یکــی از روشــهای مشــروحه ذیــل در ســامانه تــدارکات
ـاعت 13:30
الکترونیکــی دولت(ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irبارگــزاری و اصــل رســید بانکــی واریــز وجــه یــا ضمانتنامــه بانکی تــا تاریخ  1401/05/30سـ

در پاکــت الک و مهــر شــده بــه دبیرخانــه شــهرداری واقــع در بلــوار رســول اکــرم (ص)  ،ســاختمان مرکــزی شــهرداری مــارد تســلیم گــردد.
الف) رسید بانکی واریز وجه مذکور به حساب شماره 0105500896004سپرده شرکت در مناقصه نزد بانک ملی شعبه مالرد کد2616
ب)ضمانتنامه بانکی به نفع شهرداری مالرد به حساب به شماره  0105500896004نزد بانک ملی ایران شعبه مالرد کد 2616
 )7الزم بذکر است نفرات اول  ،دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع کارفرما ضبط خواهد شد.
 )8الزم بذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 )9الزم بذکر است شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .
 )10هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه است .
 )11زمان بازگشایی پیشنهادها  :در ساعت  13:30روز دوشنبه تاریخ  1401/05/31در سالن جلسات ساختمان مرکزی شهرداری مالرد می باشد .
تاریخ چاپ نوبت اول 1401/05/12
تاریخ چاپ نوبت دوم 1401/05/19

محمد بهمنی  -شهردار شهر مالرد

نمایــد .لــذا بــا توجــه بــه اینکــه کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه اعــم از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی
پــاکات از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irصــورت خواهــد پذیرفــت ،الزم اســت
کلیــه مناقصــه گــران واجــد صالحیــت در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای
الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
ـار مناقصه در سامانه  1401/05/11می باشد.
تاریخ انتشـ
ردیف

عنوان پروژه

برآورد اولیه
(ریال)

مبلغ تضمین
(ریال)

مدت
پیمان
(ماه)

محل
تامین
اعتبار

کد فراخوان در
سامانه

1

اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضالب در
نقاط مختلف شهر دورود

45,120,088,692

2,256,004,435

6

عمرانی

200101340000090

2

اجرای قسمتی از خط اصلی شبکه جمع آوری
فاضالب شهر دورود

71,695,895,725

3,401,917,915

6

عمرانی

2001001340000091

3

تامین 10دستگاه الکتروموتور افقی(تجدید مناقصه)

_

1،450،000،000

2

عمرانی

2001001340000092

4

تامین  48000متر لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف
(تجدید مناقصه)

_

4,372,500,000

2

عمرانی

2001001340000093

5

تامین  148دستگاه ترانسفورماتور

_

9،215،000،000

2

عمرانی

2001001340000094

6

تامین  156دستگاه الکتروموتور شناور و 166
دستگاه پمپ شناور(تجدید مناقصه)

_

5,336,750,000

2

عمرانی

2001001340000095

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از ساعت  9صبح مورخ  1401/05/ 11لغایت ساعت  19مورخ 1401/05/18
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت :تا ساعت  19مورخ 1401/05/30
زمان بازگشایی پاکات :ساعت  9صبح مورخ 1401/05/31
زمان اعتبار پیشنهاد قیمت  :ساعت  9صبح مورخ 1401/08/30
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات (الف):

آدرس :خرم آباد  -میدان  22بهمن  -بلوار ولیعصر (عج) – خیابان شهید شفیع پور ( 60متری شمالی) -کدپستی6817855371:
تلفن 066- 33222745 – 33224492- 33225804-5
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس  021-27313131دفتر ثبت نام021-85193768 -021-88969737 :

روابط عمومی شرکت آب وفاضالب استان لرستان

