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آگهی فقدان سند مالکیت بخش  6فارس
نظر به اینکه عیناله حســینپور اردکانی فرزند خیراله به استناد دو
برگ استشهادیه گواهی شده از دفتر اســناد رسمی  239هماشهر
منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت ســند مالکیــت المثنی به این
اداره مراجعه نموده و مدعی اســت ســند مالکیت سه دانگ مشاع
از ششــدانگ پالک  181فرعی از  24اصلی واقع در قطعه یک بخش
 6فارس مشــهور به طارونه به علت جابجایی مفقود شده است که
با بررسی دفتر امالک مشخص شــد سند مالکیت اولیه ذیل شماره
الکترونیک  139520311016000789دفتر امالک به نام عیناله حسینپور
ثبت و سند مالکیت به شــماره چاپی /647490ب 94/صادر گردیده
مفقود گردیده لذا مراتب به اســتناد تبصره یک ماده  120آیین نامه
اصالحی قانون ثبت یک نوبــت آگهی و متذکر میگردد که هر کس
نســبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند
مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل
مراجعه و اعتراض خود را ضمن تقدیم اصل ســند مالکیت یا خالصه
معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراض نرسد و یا در
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشد اداره ثبت المثنی سند مالکیت
را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/31م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سپیدان
علییار زارعی
آگهی حصر وراثت
رسول اوجی دارای شناســنامه شــماره  1197متولد  1330به شرح
دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان جهانگیر اوجی به شماره شناسنامه 79774
در تاریخ  82/7/10در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2عظیم اوجی به شــماره شناســنامه  987صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -3غالمرضا اوجی به شــماره شناسنامه  1354صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -4علیرضا اوجی به شــماره شناســنامه  1418صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -5فاطمه اوجی به شــماره شناســنامه  553صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -6صغری اوجی به شماره شناسنامه  19صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفی
 -7کبری جعفرنژادیان شیرازی به شماره شناسنامه  79543صادره
از حوزه شیراز همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /2068م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی حصر وراثت
زهرا آزادی نژاد دارای شناسنامه شماره  557متولد  49/4/5به شرح
دادخواست به کالسه  4/98ح فرعی از این دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه نساء
آزادی اسعدآبادی به شماره شناســنامه  704در تاریخ  97/9/14در
اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و وراث حینالفوت آن مرحومه
عبارتند از:
 -1زهرا آزادی نژاد به شــماره شناســنامه  557صادره از حوزه 3
مرودشت فرزند دختر متوفیه
 -2معصومه آزادی نژاد به شــماره شناســنامه  7صادره از حوزه 3
مرودشت فرزند دختر متوفیه
 -3گلافشان ســلیمانی به شماره شناســنامه  15صادره از حوزه 3
مرودشت فرزند دختر متوفیه
 -4زرافشان سلیمانی به شماره شناســنامه  339صادره از حوزه 3
مرودشت فرزند دختر متوفیه
 -5الیاس آزادی نژاد به شــماره شناســنامه  1102صادره از حوزه 1
مرودشت فرزند ذکور متوفیه
 -6غالمعباس آزادی نژاد به شماره شناسنامه  26صادره از حوزه 3
مرودشت فرزند ذکور متوفیه
 -7مجید آزادی نژاد به شماره شناســنامه  772صادره از حوزه 3
مرودشت فرزند ذکور متوفیه
 -8احمد صفایی زاده به شــماره شناســنامه  319صادره از حوزه 3
مرودشت فرزند ذکور متوفیه و الغیر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفیه نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار
آگهی به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /2411م الف
شورای حل اختالف مادرسلیمان حوزه قضایی شهرستان پاسارگاد

آگهی تغییرات شرکت تولیدی گاوداری شیری اصیل یکصد و بیست
و چهار سپیدان شرکت تعاونی به شماره ثبت  14و شناسه ملی
10530005783
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1398/01/24و مجوز
شــماره  98/2/2-98/13423اداره تعــاون کارورفــاه اجتماعی
سپیدان تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 آقای محمدحسین صدر برشنه رئیس هیات مدیره و آقای علیصدر برشنه نائب رئیس و آقای رضا صدر برشنه به سمت منشی
هیات مدیره و به سمت اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب شدند.
 آقای محمدحســین صدر برشــنه با کد ملی  2549416902بهســمت مدیر عامل(باحفظ ســمت رئیس) برای مدت سه سال
انتخاب گردید.
 کلیه قراردادها و اســناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل :چک،سفته ،برات و اوراق بهادار با امضاء ثابت آقای محمدحسین صدر
برشنه (رئیس هیات مدیره و مدیر عامل) باتفاق آقای علی صدر
برشــنه (نائب رئیس هیات مدیره) و مهر شــرکت دارای اعتبار
اســت و اوراق عادی و نامه ها با امضاء آقای محمدحسین صدر
برشــنه (رئیس هیات مدیره و مدیر عامل) و مهر شرکت معتبر
خواهد بود.
شناسه آگهی 468233
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سپیدان
آگهی حصر وراثت
زهرا آزادی نژاد دارای شناســنامه شــماره  557متولد  49/4/5به شرح
دادخواست به کالسه  3/98فرعی از این دادگاه درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمــد آزادی نژاد به
شماره شناســنامه  219در تاریخ  88/4/25در اقامتگاه دائمی خود بدرود
حیات گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1زهرا آزادی نژاد به شماره شناسنامه  557صادره از حوزه  3مرودشت
فرزند اناث متوفی
 -2معصومــه آزادی نژاد به شــماره شناســنامه  7صــادره از حوزه 3
مرودشت فرزند اناث متوفی
 -3گلافشان سلیمانی به شماره شناسنامه  15صادره از حوزه  3مرودشت
فرزند اناث متوفی
 -4زرافشــان ســلیمانی به شــماره شناســنامه  339صادره از حوزه 3
مرودشت فرزند اناث متوفی
 -5الیاس آزادی نژاد به شماره شناسنامه  1102صادره از حوزه  1مرودشت
فرزند ذکور متوفی
 -6غالمعباس آزادی نژاد به شــماره شناســنامه  26صادره از حوزه 3
مرودشت فرزند ذکور متوفی
 -7مجید آزادی نژاد به شــماره شناســنامه  772صــادره از حوزه 3
مرودشت فرزند ذکور متوفی
 -8احمد صفایی زاده به شماره شناسنامه  319صادره از حوزه  3مرودشت
فرزند ذکور متوفی
 -9فاطمه نســاء آزادی اسعدآبادی به شــماره شناسنامه  704صادره از
حوزه  3مرودشت همسر متوفی و الغیر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه
از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی به دادگاه
تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصمیم
خواهد شد.
 /2412م الف
شورای حل اختالف مادرسلیمان حوزه قضایی شهرستان پاسارگاد
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139760311035008110مورخ  97/12/27هیأت اول /دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه سه تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضــی طاهره مویدی فرزند صدراله به شــماره
شناســنامه  6کد ملی  5469826651صادره از بیضا نسبت به ششدانگ
یکباب ساختمان به مساحت  200مترمربع به پالک  10/5208مفروز و مجزی
شــده از پالک  10/1216باقیمانده به آدرس شهرک گلستان بلوار پیام نور
زمینهای واگذاری ارتش خریداری از مالک رسمی سهیال کریمی نیا محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول98/2/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/3/11 :
/2065م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
شاپور زارع شیبانی
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آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعالم واگذاری پایگاه سالمت ایج و پایگاه
سالمت رونیز

شبکه بهداشت و درمان شهرستان اســتهبان در نظر دارد پایگاه سالمت رونیز و پایگاه
سالمت ایج را از طریق آگهی فراخوان به افراد یا شرکت های ذی صالح واگذار نماید.
از کلیه متقاضیان واجد شــرایط دعوت به عمل می آید در زمانهای ذکر شده نسبت به
دریافت و اعاده اسناد استعالم ،اقدام نمایند:
توزیع اسناد اســتعالم :از تاریخ  98/2/28لغایت  98/3/4به مدت  7روز از طریقسایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز به آدرس http://mkp.sums.ac.ir/gharardad
اعاده اسناد استعالم :از تاریخ  98/2/28لغایت ساعت  4:30مورخ  98/3/4به مدت 7روز در محل شبکه بهداشت و درمان استهبان واحد حسابداری
الزم به ذکر است هزینه درج آگهی بر عهده برنده استعالم می باشد.شبکه بهداشت و درمان استهبان

آگهی ابالغ اجراییه 9700835
بدینوســیله به فرزاد کرمی نام پدر الیاس تاریــخ تولد 1364/1/10
شماره ملی  2572541904شــماره شناسنامه  883ابالغ میشود که
بانک سپه مرکزی فسا به استناد قرارداد بانکی شماره 269368179
جهت وصول مبلغ پانصد و چهل و دو میلیون و ششــصد و بیســت و
چهار هزار و یکصد و شــصت و سه ریال تا تاریخ  97/11/8به انضمام
خســارت تأخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی
طبق مقررات علیه شــما اجراییــه صادر نمــوده و پرونده اجرایی
 139704011185000764در این اداره تشــکیل شــده و طبق گزارش
مورخ  97/11/8محل اقامت شــما به شرح متن سند شناخته نشده،
لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده  18آیین نامه اجرا مفاد اجراییه
فقط یک مرتبــه در یکی از روزنامههای کثیراالنتشــار محلی آگهی
میشــود و چنانچه ظرف مدت بیســت روز از تاریخ این آگهی که
روز ابالغ محسوب میگردد ،نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام
ننمایید ،عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.
 /206م الف
ثبت اسناد و امالک رسمی فسا
آگهی حصر وراثت
مریم محمدی فرزند امیر دارای شناســنامه شماره 2529453845
متولد  1344/3/7به شرح دادخواست به کالسه  98/53ح ش رونیز
از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شــادروان نوشآفرین تقدیری فرزند غالمرضا به شماره
شناســنامه  2559138409در تاریخ  97/11/8در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفیه
 -2حسین محمدی به شماره شناسنامه  2529870721صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفیه
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه یک
مرتبه آگهی مینماید تا هر شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیتنامه از متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به
دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /340م الف
شورای حل اختالف شهر رونیز
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139760311035008081مورخ  97/12/27هیأت اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
سه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مجتبی خادمی فرزند محمد
به شماره شناســنامه  478کد ملی  2298803722صادره از شیراز
نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت  195/4مترمربع
به پالک  8/39445مفروز و مجزی شــده از پــاک  8/13باقیمانده
واقع در شــیراز گویم زیتون  11ســمت چپ کوچه اول گود خراسانی
کدپســتی  7198451257خریداری از مالک رسمی رضا و هادی احد
از ورثهی میرزا مظلومی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول98/2/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/3/11 :
/2064م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
شاپور زارع شیبانی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139760311035007951مورخ  97/12/22هیأت اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
سه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علی نداف فرد فرزند کریم
به شــماره شناســنامه  2280404680کد ملی  2280404680صادره از
شیراز نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  211مترمربع که
به موجب اجاره نامه شــماره  778102002958111416مورخ 95/8/11
موازی  32/7مترمربع از عرصه مذکور وقفی شیخ زینالعابدین تاجر
میباشــد به پالک  16/1721مفروز و مجزی شــده از پالک 16/786
به آدرس شیراز شــهرک پردیس خیابان عمار شمالی کوچه  9پالک
 305کدپســتی  7197719191خریداری از مالک رسمی پیرعلی دهقان
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول98/2/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/2/26 :
/1138م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
شاپور زارع شیبانی
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آگهی تغییرات شرکت تولیدی گاوداری شیری اصیل یکصد
و بیست و چهار سپیدان شرکت تعاونی به شماره ثبت  14و
شناسه ملی 10530005783
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه
مورخ  1398/01/24و مجوز شماره 98/2/2-98/13423
اداره تعاون کارورفاه اجتماعی سپیدان تصمیمات ذیل
اتخاذ شد:
 محمدحسین صدر برشنه  2549416902و علی صدربرشــنه  2540122043و رضا صدر برشنه 2540013414
بعنــوان اعضای اصلــی هیات مدیره و حســن صدر
2540068596و مهنــاز صدر برشــنه 2549955722
بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت سه
سال هیات مدیره انتخاب گردیدند.
 ناهید صدر برشنه  2549417968وفریبا صدر برشنه 2549896327بعنوان بازرس اصلی وعلی البدل که نفر
اول بعنوان بازرس اصلی و نفر دوم بعنوان بازرس علی
البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شناسه آگهی 468230
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سپیدان

آگهی تغییرات شرکت مسکن فجر سحاب فارس شرکت تعاونی به شماره
ثبت  8369و شناسه ملی 10861043133
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1397/10/02و نامه شماره  97/212559تاریخ  97/11/15صادره از
از اداره تعاون شهرستان شیراز تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 اعضاء هیئــت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند :حســینراه خدایی با کــد ملی 2430801795وامیر علــی زارع با کد ملی
2280562227و احمــد رضا ایزدی با کــد ملی 2298333866و
سیاوش اســماعیلی با کد ملی 2411135457و ذبیح اله صفرزاده
با کد ملی  2301321622به ســمت اعضای اصلی هیات مدیره و
عابــد کاظمی با کد ملــی  2301343766و ایوب نجفی با کد ملی
2450069631و علیرضا برزگر سروستانی با کد ملی 5149777471
به ســمت اعضای علی البدل هیات مدیره همگی برای مدت سه
سال انتخاب گردیدند.
 ابوالحســن انصاری با کد ملی  2451961775و سعید یوسفی باکد ملی  2471605567و مجتبی پناهی با کد ملی 2539837573
و حســین قربانی با کد ملی  2491288397که نفر اول تا سوم به
سمت بازرســان اصلی و نفر چهارم به سمت بازرس علی البدل
برای مدت سال مالی  1397انتخاب گردیدند.
شناسه آگهی 468232
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
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آگهی حصر وراثت
مهرداد سیمائی فر دارای شناسنامه شماره  123متولد  1348به شرح
دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان یوسف ســیمائی فر به شماره شناسنامه
 664در تاریخ  97/11/3در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و
وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2مهران سیمائی فر به شماره شناسنامه  419صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -3عنبر سیمائی فر به شماره شناسنامه  261صادره از حوزه شیراز
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار
آگهی به شــورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /2066م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز

آگهی تغییرات شرکت تولیدی گاوداری شیری اصیل یکصد و بیست
و چهار سپیدان شرکت تعاونی به شماره ثبت  14و شناسه ملی
10530005783
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/01/24
و مجوز شماره  98/2/2-98/13426اداره تعاون کارورفاه اجتماعی
سپیدان تصمیمات ذیل اتخاذ شد :اساسنامه جدید شرکت تعاونی
در  52ماده و 37تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
شناسه آگهی 468231
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سپیدان

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290

8

رعایت حریم خطوط لوله فشار قوی انتقال گاز حفظ امنیت و
سالمت شما را به ارمغان می آورد.
شرکت انتقال گاز ایران
منطقه پنج عملیات انتقال گاز

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله  ای
شماره 98/04
( )87280014نوبت اول

-1موضوع مناقصه :تهیه ،طبخ و توزیع غذای کارکنان ایســتگاه های تقویت فشار
گاز آباده ،ارسنجان ،صفاشهر ،جهرم و خاوران
-2نام و نشــانی دستگاه مناقصه گزار :شــیراز -بزرگراه امام خمینی -حدفاصل
شهرک فرهنگیان و فرزانگان -منطقه پنج عملیات انتقال گاز -امور پیمانها
-3میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :مبلغ ( 2/590/848/061دو
میلیارد و پانصد و نود میلیون و هشــتصد و چهل و هشت هزار و شصت و یک)
ریال مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی
-4مبلغ برآورد اولیه مناقصه :مبلغ برآورد اولیه مناقصه  54/542/403/072ریال
می باشد.
-5مهلت اعالم آمادگی ،دریافت اسناد مناقصه و کاربرگ های استعالم ارزیابی
کیفــی :از تاریخ درج آگهی نوبت اول لغایت پایان وقت اداری روز شــنبه مورخ
 98/03/04می باشد.
-6مهلت عودت اسناد «اســتعالم ارزیابی کیفی»« ،اســناد مناقصه»« ،پیشنهاد
قیمت» و «تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار» :پاکات حاوی اسناد یاد شده تا
ســاعت  16روز شنبه مورخ  98/03/18در مقابل اخذ رسید کتبی به امور پیمانها،
تحویل داده می شود.
-7گواهی صالحیت مورد نیــاز :گواهی صالحیت پیمانکاری معتبر رشــته امور
آشپزخانه از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و گواهی صالحیت معتبر ایمنی امور
پیمانکاران از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در زمان عودت مدارک و اســناد
مناقصه و بازگشایی پاکات و انعقاد قرارداد الزامی است.
-8مدارک مورد نیاز جهت تحویل اســناد :نامه اعالم آمادگی و معرفی نامه ،یک
نســخه برابر اصل از کلیه مدارک گواهی صالحیت معتبر ،گواهی کد اقتصادی،
شناســه ملی و گواهــی ثبت نام در نظــام مالیات بر ارزش افــزوده ،تصویر
اساســنامه ،آگهی تأسیس و آخرین آگهی تغییرات رسمی شرکت و صورت های
مالی حسابرسی شده منتهی به سال 1396
-9قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
مناقصه گران جهت کســب اطالعات بیشــتر به پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی
منطقه بــه آدرس ( http://www.nigc-dist5.irبخــش آگهی ها -مناقصه های
پیمان) مراجعــه و یا با شــماره تلفــن  071-38132310 /071-38132319امور
پیمانهای منطقه تماس حاصل فرمایند.
شماره مجوز1398.1024 :
نوبت دوم :شنبه 1398/02/28
نوبت اول :پنجشنبه 1398/02/26
روابط عمومی  منطقه پنج عملیات انتقال گاز

آگهی
آقای کامبیز شــجاعی فرزند ارسالن با شــماره ملی 2301388001
خوانده پرونده  97-1-637در خصــوص دعوی خواهان رضا مهدی
بیرقدار به طرفیت شما رأی داوری به شرح ذیل ابالغ میگردد:
در خصوص دعوای رضا مهدی بیرقدار به طرفیت کامبیز شجاعی به
خواســته الزام خوانده به انجام تعهد مبنی بر تکمیل  10واحد آپارتمان
در پالک ثبتی  791از  2076اصلی واقع در بخش چهار شیراز ،خسارت
عدم ایفــا تعهدات موضوع بند  2-1قرارداد از مورخ  97/1/1تا اجرای
حکم روزانه بــه مبلغ  50هزار تومان و هزینــه داوری (با لحاظ تغییر
خواســته) ماحصل اظهارات خواهان که به موجب دادخواســت و در
جلسه رسیدگی مطرح گردیده است از این قرار است که مشارالیه
به موجب یک قرارداد عادی مشــارکت در ســاخت با آورده یک
قطعه زمین به مساحت  780مترمربع واقع در پالک ثبتی  791فرعی
از  2076اصلی واقع در بخش چهار شــیراز با خوانده توافق نمودهاند
که نامبرده با ســاخت  24واحد آپارتمان 10 ،واحد از آنها را به عنوان
قدرالسهم خواهان به ایشــان واگذار نماید .خوانده ملتزم به تحویل
واحدهای مزبور تا  97/1/1بوده لیکن از انجام تعهدات خود استنکاف
نموده است لذا درخواســت محکومیت نامبرده به ساخت و تحویل
واحدهای آپارتمانی موضوع سهمالشــرکه خود به انضمام خسارات
وجــه التزام از قرار روزانه  50هزار تومــان را دارم .ضمن ًا خوانده در
حال حاضر به اتهام بزه فروش مال غیر در زندان مرکزی شــیراز به
ســر میبرد .نظر به اظهارات خواهان و مستندات ارایه شده توسط
ایشــان با مالحظه قرارداد مشــارکت در ســاخت مورخ سوم آذر
 1394که به امضای خواهان و خوانده رسیده است همچنین قرارداد
پیوست آن که دربردارنده جزییات مربوط به توافق طرفین از جمله
پیوست مصالح مورد تعهد ســازنده (خوانده) میباشد و همچنین با
عنایت به توافق بین طرفین قــرارداد به تاریخ  95/9/2در خصوص
تقســیم واحدها ،توجه ًا به اینکه قراردادهای ابرازی خواهان علیرغم
تدارک فرصت دفاع برای خوانده و ابالغ قانونی به ایشــان در محل
ندامتگاه از هرگونه تعرض قانونی مصــون ماند و با عنایت به اصل
صحت و لزوم قراردادها ،رابطه حقوقی بین طرفین محرز تشخیص
و با عنایت به تعهدات خوانده مســتندا ً به مواد ،220 ،219 ،185 ،183
 1258 ،1257 ،230 ،221قانون مدنی و ماده  198و نیز مواد  454الی 501
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  1379رأی بر محکومیت خوانده
به تکمیل و تحویل ده واحد از آپارتمانهای ســهم خواهان (نه واحد
به میزان ششــدانگ و یک واحد به میزان سه دانگ) و نیز مشاعات
کل ســاختمان احداثی بر روی پالک ثبتــی  791فرعی از  2076اصلی
مفروز و مجزا شــده از  45 ،46فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش
چهار شــیراز ناحیه دو استان فارس وفق قرارداد مشارکت مرقوم و
پیوست آن صادر و اعالم میگردد .ضمن ًا بر اساس تأمین دلیل تحت
شماره  971222مورخ  97/12/25تنظیم شده توسط هاشم محسنی
کارشناس رسمی دادگستری رشــته راه و ساختمان و نقشهبرداری
میزان کارهای باقیمانده ساختمان -با قید عدم امکان بازدید از درون
ملک -حدد  28درصد برآورد شــده اســت .خاطرنشان میسازد
ســهم خواهان از  24واحد احداثی بر اساس  40درصد قدرالسهم خود
با عنایت به تقســیم نامه الحق تنظیم شده در تاریخ  95/9/2عبارت
اســت از کل چهار واحد احداثی در طبقه چهــارم ،کل  4واحد احداثی
در طبقه پنجم و یک واحد دوخوابه به ســمت جنوب غرب واقع در
طبقه اول و نهایت ًا یک واحد یک خوابه در طبقه اول که واحد آپارتمانی
اخیرالذکر بالمناصفه بین خواهان و خوانده تقســیم شــده اســت.
شــراکت در واحد آپارتمانی مرقوم منافاتی با محکومیت خوانده به
تکمیــل کل واحد ندارد .در خصوص دیگر خواســته خواهان مبنی بر
خســارت عدم ایفا تعهدات موضوع بند  2-1قرارداد از مورخ 97/1/1
تا اجرای حکم روزانه به مبلغ  50هــزار تومان با عنایت به عدم اتمام
بنــا وفق تعهد خوانده و با توجه به اینکه وجــه التزام مرقوم ناظر به
تعهد خوانده به تکمیل ساخت کل ساختمان بوده ،خواسته خواهان در
این خصوص موجه تشخیص و رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت
روزانه  50هزار تومــان از تاریخ  97/1/2لغایت تکمیل کل بنا و تحویل
واحدهای اختصاصی به خواهــان صادر و اعالم میگردد .در خصوص
خواسته آخر خواهان در باب محکومیت خوانده به هزینههای داوری
مســتندا ً به ماده  497قانون آیین دادرسی مدنی رأی به محکومیت
خوانده به پرداخت هفت میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار تومان
در حق خواهــان صادر و اعالم میگردد .این رأی برای طرفین و قائم
مقام ایشــان الزماالتباع بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ ،قابل
اعتراض در پیشگاه محاکم دادگستری میباشد.
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