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طبق ابالغیه جدید

گمرک گوشتهای وارداتی را
زودتر ترخیص کند
گمـرک موظـف شـد بـا هماهنگـی وزارت جهـاد کشـاورزی
نسـبت بـه ترخیص گوشـتهای وارداتی سـریعتر اقـدام کند.
به گـزارش ایسـنا ،در زمینه واردات ،ترخیص و توزیع گوشـت،
هئیـت وزیـران مقـرر کـرده کـه وزارت صنعت ،معـدن تجارت
بایـد بـه گونـهای تمهیـد و برنامهریـزی کنـد که گوشـتهای
وارداتـی بـا ارز رسـمی     ۴۲۰۰تومانـی به شـکل مناسـبتری
بیـن مصرف کننـدگان توزیع شـود.
همچنیـن گمـرک موظـف شـده بـا هماهنگـی بـا وزارت جهاد
کشـاورزی نسـبت بـه تسـریع ترخیـص گوشـتهای وارداتی
از مبـادی ورودی کشـور اقـدام کند.
طبـق آنچـه گمـرک اعلام کـرده ،هئیـت دولـت ابلاغ کـرده
کـه وزارت کشـور بایـد خـروج غیـر قانونـی دام از کشـور را
با جدیت مراقبت و کنترل کند.

گفتنـی اسـت؛ روز شـنبه مهـدی میـر اشـرفی  -رئیـس کل
گمـرک  -اعلام کرد کـه  ۷۰۰کانتیر گوشـت در گمـرک مانده
کـه  ۳۰۰کانتینـر آن به پشـتیبانی امـور دام اختصـاص دارد که
پـس از اخـذ مجوزهـا ،ترخیص خواهد شـد.طبق گفتـه وی ،در
 ۱۱مـاه امسـال  ۱۳۷هـزار تـن گوشـت گـرم و منجمـد وارد
شـده که ایـن آمـار غیـر از واردات دام زنـده و مـواد پروتئینی
و مـرغ اسـت و میانگیـن ماهانـه واردات  ۱۲هـزار و  ۵۰۰تـن
گوشـت بـوده اسـت.البته میر اشـرفی اظهـار کرده کـه قبل از
تحریمهـا میانگیـن مـدت زمانـی که کاال از کشـتی پیـاده و در
گمـرک اظهـار میشـد  ۲۰روز بـود امـا هـم اکنون ایـن مدت
بـه  ۴۰روز افزایـش پیـدا کرده اسـت.

خرید سه فروند هواپیمای ایرباس
 A۳۱۹توسط هما
سـه فرونـد هواپیمـای ایربـاس  A۳۱۹باریک پیکر بـا ظرفیت
تقریبـی مجمـوع  ٣٨٠صندلـی بـه نـاوگان هواپیمایـی همـا

بازار قطعات تقلبی رونق گرفته
است
اضافه شـد.
بـه گزارش ایسـنا ،همزمـان با  ٥٧سـالگی شـرکت هواپیمایی
ایـران ایـر (همـا) قـرار اسـت سـه فرونـد هواپیمـای ایرباس
 A۳۱۹متعلـق بـه یـک شـرکت هواپیمایـی از فرودگاه مشـهد
به فـرودگاه مهرآبـاد وارد و به نـاوگان هوایی هما اضافه شـود.
بایـد خاطرنشـان کـرد کـه این سـه فرونـد هواپیما یک سـال
پیـش از مجارسـتان خریداری شـد و پس از ورود به کشـور در
فـرودگاه شهید  هاشـمی    نژاد مشـهد بـه زمین نشسـت.
گفتنـی اسـت بـرد ایـن هواپیماهـا  ٧٠٠٠کیلومتـر اسـت و با

کتابخانه شخصی شما را خریداریم
پارامونت ،ابتدای قصردشت ،سمت چپ ،جنب دانشگستر

برگ سبز خودرو پیکان  ١٦00به رنگ سفید روغنی مدل  ١3٧٧به
شماره پاک ٤2١ص ٧9ايران  ٦3و شماره شاسی ٧٧٤٦٧3١٧
و شــماره موتور  ١١١2٧٧٦٤898متعلق به آقای محمدمهدی
مستشــاری فرزند عباسعلی به شــماره ملی 2295٧٦855١
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کتابفروشی دوستان

مرادی 32360669 - 09171236039

سال بیست و چهارم شماره 6574
اضافـه شـدن آنهـا تعـداد هواپیماهای فعـال همـا از  ٢٩به ٣٢
فرونـد افزایـش مییابـد.

پروانه اشتغال به كار مهندسي معدن به
شــماره ١٤١٧٦٤به نام حمزه ســارويي مفقود
شده ،از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

معاوضه کتاب کهنه با نو،
قدیمی  -جدید

Feb 25, 2019

آگهی مناقصه

رییـس اتحادیـه مکانیسـتهای تهـران گفـت :بـا توجـه بـه
افزایـش تقاضـا در بـازار لـوازم یدکـی بـا کمبود قطعـه مواجه
هسـتیم کـه ایـن موضـوع عاملی شـده تا بـازار قطعـات تقلبی
رونـق بگیرد.
علـی نیکآییـن در گفتوگـو بـا ایسـنا ،در رابطـه بـا وضعیـت
تعمیـر و قطعـات یدکی خـودرو اظهار کـرد :از ماههای گذشـته
بـا توجـه به شـرایط حاکم بر بـازار قطعـه و لوازم یدکـی بارها
اعلام شـد کـه در ماههـای پایانی سـال بـازار با کمبـود قطعه
مواجـه خواهـد شـد ،اما تا این لحظه پاسـخ مناسـبی از سـوی
دسـتگاهها به اتحادیه داده نشـده اسـت.
رئیـس اتحادیـه مکانیسـتهای تهـران خاطرنشـان کـرد:

شهرداری امام شهر در نظر دارد اجرای كلیه امورات خدمات شهری و فضای سبز از جمله :اجرای
جمع آوری و حمل زباله از مبدا تا محل دفن زباله ،جلوگیری از سد معبر و كنترل ساخت و سازهای
غیر مجاز ،نظارت معابر و كوچه های ســطح شهر ،آبیاری و نگهداری فضاهای سبز شهری و ساير
شــرايط مندرج در اسناد مناقصه از ابتدای ســال  ١398به مدت يک سال در شهر امام شهر از
طريق مناقصه عمومی به صورت حجمی به بخش خصوصی به واجد شرايط واگذار نمايد.
شرایط مناقصه:
قبول پیشنهادها حداكثر تا  ٧روز پس از درج آگهی چاپ دوم در روزنامه می باشد.
شهرداری در رد يا قبول يک يا كلیه پیشنهادها مجاز و مختار میباشد.
به پیشــنهادهای مخدوش و فاقد سپرده و پیشــنهادهايی كه پس از مهلت مقرر ارسال شوند
ترتیب اثر داده نخواهد شد
مبلغ سپرده نبايد كمتر از  5درصد قیمت پیشنهادی باشد.
هزينه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
متقاضیان می توانند جهت اطاع بشتر با شماره تلفن  0٧١-5٤5٦3١00تماس و جهت دريافت اوراق
مناقصه و ساير شرايط به امور مالی شهرداری امام شهر مراجعه نمايند.

سید رسول حسینی
شهردار امام شهر

آگهی تجدید مناقصه عمومی

تاریخ نوبت دوم97/12/12 :
تاریخ نوبت اول97/12/6 :
دهیاری روستای كلستان واقع در بخش مركزی شیراز دراک در نظر دارد عملیات
اجرای پروژه بهسازی و آســفالت معابر به میزان اعتبار  5/000/000/000ريال با شرايط
ذيل به اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صاحیت واگذار نمايد.
از كلیه متقاضیان دعوت به عمل می آيــد از تاريخ درج آگهی نوبت دوم به مدت
هفت روز كاری به دبیرخانه بخشــداری مركزی به آدرس بلوار سرداران روبروی
پمپ بنزين شکوفا نبش كوچه  ٦5مراجعه و ضمن دريافت اسناد مناقصه و شرايط
واگذاری پیشنهادات خود را با اخذ رسید تحويل نمايند.
شرایط مناقصه:
-١دهیاری در رد يا قبول يک يا تمام پیشنهادها مختار است.
-2محل دريافت اسناد و تحويل پیشنهادات بخشداری مركزی
-3پیشنهادات در قالب سه پاكت به ترتیب:
الف :ضمانت نامه بانکی شركت در مناقصه
ب :اساسنامه ،برگ صاحیت پیمانکاری ،برگ صاحیت ايمنی از اداره كار ( ،)Hseآگهی
آخرين تغییرات و گواهی رتبه شركت و گواهی ارزش افزوده از مراجع ذی صاح
ج :استعام پیشنهاد قیمت فاقد قلم خوردگی و به صورت حروف و عدد
-٤ارائه ضمانت نامه بانکی در وجه دهیاری به میزان  5درصد مبلغ اولیه
-5آخرين مهلت تسلیم پیشنهادات تا پايان وقت اداری روز يکشنبه مورخ 9٧/١2/١9
می باشد.
-٦به پیشنهادات مشروط و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-٧بديهی است هزينه درج دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
-8زمان بازگشايی پاكات روز دوشنبه مورخ  9٧/١2/20می باشد.
-9ساير شــرايط در اسناد مناقصه موجود می باشد و پیشنهاددهندگان می بايست
ضمن قبول و امضا آن ضمیمه پیشنهاد خود تسلیم نمايند.
-١0داشتن حداقل رتبه  5راهسازی از مراجع ذيصاح
-١١نفرات اول و دوم و سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط
و وصول خواهد شد.
-١2اسناد شركت بايد به صورت برابر اصل ارائه گردد.
تلفن تماس جهت كسب اطاعات بیشتر 09١٧١0٤3١59 :آقای همايون گنجی

دهیاری روستای کلستان

در ماههـای پایانـی سـال نیـاز بـه قطعـات جانبـی به واسـطه
بهروزرسـانی خـودرو و آمادگـی بـرای سـفرهای نـوروزی،
افزایـش مییابـد کـه متأسـفانه در رابطـه بـا نیـاز بـازار
تمهیـدات مناسـبی اندیشـیده نشـده اسـت و ایـن در حالـی
اسـت کـه قطعـات و لـوازم یدکـی از سـوی واردکننـدگان بـه
گمـرکات رسـیده و واردکننـدگان مدعی آن هسـتند که قطعات
و کاالهـای مـورد نیـاز در گمـرکات دپـو شـده اسـت.
وی تاکیـد کرد :بررسـی این شـرایط نشـان از آن دارد که بازار
قطعـات تقلبـی بـه خصـوص در لنـت ترمـز بیـش از گذشـته
رونـق یافته اسـت.
نیکآییـن یـادآور شـد :بـرای ایـام تعطیلات ،کشـیکهای
نـوروزی در نظـر گرفتـه شـده کـه در اسـرع وقـت لیسـت
واحدهـای کشـیک نـوروزی در سـایت اتحادیـه اعلام خواهد
شد .
وی در پاسـخ بـه سـوالی مبنـی بـر اینکه بـرای ارتقـا دانش
فنـی اعضـای اتحادیه چـه تمهیداتی اندیشـیده شـده اسـت،
اظهـار کـرد :در اتحادیه کمیسـیون عالـی آموزش با مشـارکت
متخصصـان و خودروسـازان ،دانشـگاهها و فعـاالن صنفی بازار
در راسـتای ارتقـا دانش فنی اعضا تشـکیل شـده اسـت.

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 شــماره  ١39٧٦03١١03500٦٧5١مورخ  9٧/١١/١٦هیأت اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه سه تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خديجه محمودی فرزند سلیمان به شماره
شناسنامه  ١١58صادره از شیراز كد ملی  229٦5٤٧8٦9نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت  2٤٦/92مترمربع به پاک  ١٦/١٧0٦مفروز
و مجزی شــده از پاک  ١٦/٧8٦واقع در شیراز شهرک پرديس كوچه  5كدپســتی  ٧١9٧٧١83٦٧خريداری از مالک رسمی گوهر كتابچی محرز
گرديده است .لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ١5روز آگهی میشود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاريخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت يک ماه از تاريخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند .بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت دوم 9٧/١2/22 :
تاريخ انتشار نوبت اول9٧/١2/٦ :
/2١9١٤م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک ناحیه سه شیراز
شاپور زارع شیبانی

آگهی مزایده عمومی

نوبت اول97/12/6 :

نوبت اول97 /11/29 :
نوبت دوم97/12/6 :
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نوبت دوم97/12/13 :

شــهرداری اردكان فارس در نظر دارد به استناد مصوبه شماره  55ش شورای اســامی بهره برداری از جايگاه سوخت (CNGمديريت ،نظارت،
نگهداری و بهره برداری) را به آدرس انتهای بلوار امام حســین(ع) ورودی شهرک شهدا (جاده ســپیدان -ياسوج) با شرايط ذيل از طريق مزايده
عمومی به صورت اجاره به مدت يک سال به شــركت های دارای صاحیت از شركت نفت (گاز) واگذار نمايد .لذا از كلیه متقاضیان واجد شرايط
(شــرايط ذكر شده در اســناد مزايده) دعوت به عمل می آيد ضمن بازديد از جايگاه جهت دريافت اسناد مزايده و ساير اطاعات به شهرداری
اردكان مراجعه نمايند.
كمپرســور مدل  SAFEبا ظرفیت  ١000مترمکعب -دو دستگاه ديسپنسر ٤ -عدد نازل سوخت گیری -اتاق كمپرسور -ايستگاه اندازه گیری فشار-ساختمان اداری با زيربنای  ٦5مترمربع
تاريخ فروش اسناد از روز دوشنبه مورخ  9٧/١2/٦لغايت پنجشنبه مورخ  9٧/١2/23می باشد.تاريخ نهايی دريافت پاكت قیمت ها ارائه شده توسط متقاضی تا ساعت  ١3روز پنجشنبه مورخ  9٧/١2/23می باشد.تاريخ بازگشايی پاكتهای ارائه شده ساعت  ١5روز شنبه مورخ  9٧/١2/25می باشد.ارائه ســپرده به میزان  5درصد مبلغ كارشناســی پايه (ذكر شــده در اســناد مزايده) به صورت ضمانتنامه بانکی يا واريز به حساب شماره 2٤١١١١١١٧٧٧٧٧٧2سپرده شهرداری نزد بانک توسعه تعاون شعبه سپیدان و اصل رسید در پاكت الف به شهرداری ارائه شود.
به پیشنهادهای فاقد سپرده ،سپرده های مخدوش ،سپرده های كمتر از مبلغ مقرر و سپرده به صورت چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد.واجدين شرايط بايد پیشنهادات خود را در دو پاكت جداگانه به شرح زير تحويل نمايند.پاكت الف :ســپرده شركت در مزايده پاكت ب :اسناد ،تعیین صاحیت و سوابق مشابه ج :پیشــنهاد قیمت با عدد و حروف در فرم ارائه شدهشهرداری كه به امضاء متقاضی رسیده باشد .به پیشنهادات مبهم ،مشروط ،مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سپرده برندگان اول تا سوم در صورت حاضر نشدن جهت عقد قرارداد  ٧روز بعد از اعام شهرداری به ترتیب ضبط خواهد شد.هزينه نشر آگهی به عهده برنده مزايده خواهد بود .شهرداری در رد يا قبول احد يا هر يک از پیشنهادها مختار می باشد.رعايت تمامی موارد فنی و ايمنی و انجام بیمه خطر جايگاه و رفع نواقص اعام شــده توسط بازرسین شركت پخش يا اداره استاندارد و ...توسطبهره بردار الزامی است.
شهرداری هیچگونه تعهدی در قبال افزايش قیمت برق ،آب و يا كاهش قیمت و كارمزد ندارد .در صورت افزايش نرخ كارمزد  30درصد میزانافزايش متعلق به شهرداری می باشد.
عبدالمطلب رهنما
ساير اطاعات و جزئیات و مشخصات فنی و مبالغ پايه كارشناسی مربوطه در اسناد مزايده مندرج می گردد.شهردار اردکان
-آگهی در سايت  www.ardakanfars.irقابل رؤيت می باشد.

آگهی تجدید مناقصه عمومی

تاریخ نوبت اول97/12/6 :

تاریخ نوبت دوم97/12/12 :

دهیاری روســتای كدنج واقع در بخش مركزی شیراز سیاخ دارنگون در نظر دارد
عملیات اجرای پروژه بهسازی و آسفالت معابر به میزان اعتبار  2/٧00/000/000ريال با
شرايط ذيل به اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صاحیت واگذار نمايد.
از كلیه متقاضیان دعوت به عمل می آيــد از تاريخ درج آگهی نوبت دوم به مدت
هفت روز كاری به دبیرخانه بخشــداری مركزی به آدرس بلوار سرداران روبروی
پمپ بنزين شکوفا نبش كوچه  ٦5مراجعه و ضمن دريافت اسناد مناقصه و شرايط
واگذاری پیشنهادات خود را با اخذ رسید تحويل نمايند.
شرایط مناقصه:
-١دهیاری در رد يا قبول يک يا تمام پیشنهادها مختار است.
-2محل دريافت اسناد و تحويل پیشنهادات بخشداری مركزی شیراز
-3پیشنهادات در قالب سه پاكت به ترتیب:
الف :ضمانت نامه بانکی شركت در مناقصه
ب :اساســنامه ،برگ صاحیت پیمانکاری ،برگ صاحیت ايمنی از اداره كار (،)Hse
آگهــی آخرين تغییرات و گواهی رتبه شــركت و گواهــی ارزش افزوده از مراجع
ذی صاح
ج :استعام پیشنهاد قیمت فاقد قلم خوردگی و به صورت حروف و عدد
-٤ارائه ضمانت نامه بانکی در وجه دهیاری به میزان  5درصد مبلغ اولیه
-5آخرين مهلت تسلیم پیشنهادات تا پايان وقت اداری روز يکشنبه مورخ 9٧/١2/١9
می باشد.
-٦به پیشنهادات مشروط و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-٧بديهی است هزينه درج دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
-8زمان بازگشايی پاكات روز دوشنبه مورخ  9٧/١2/20می باشد.
-9ساير شــرايط در اسناد مناقصه موجود می باشد و پیشنهاددهندگان می بايست
ضمن قبول و امضا آن ضمیمه پیشنهاد خود تسلیم نمايند.
-١0داشتن حداقل رتبه  5راهسازی از مراجع ذيصاح
-١١نفرات اول و دوم و سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط
و وصول خواهد شد.
-١2اسناد شركت بايد به صورت برابر اصل ارائه گردد.
تلفن تماس جهت كسب اطاعات بیشتر 09١٧١١0355١ :آقای حسام دانشور

دهیاری روستای کدنج

