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در بخش مقدمه گزارش مرکز 
مطالعات اقتصادی دانشــگاه علم و 
صنعت به عنوان تنها دانشگاه کشور 
که دانشکده مهندسی راه آهن را در 
خود جای داده اســت و بســیاری 
از مدیران راه آهــن در آن تدریس 
می کنند، با انتشار گزارشی اعالم کرد 
که  کم توجهی مدیران وزارت راه و 
شهرسازی به موضوع ایمنی، ریشه 
اصلی بروز سانحه هفت خوان سمنان 
اســت و  از نظر این مرکز مســائل 
زمینه ســاز بروز چنیــن حادثه ای 
صرفاً محدود به یک ســهل انگاری 
در شــرکت راه آهن نیســت که با 
اســتعفای مدیرعامل و دستگیری 
چند متصدی خاطی حل شود، بلکه 
پیشگیری از چنین وقایعی مستلزم 
اقدامات اساسی و ریشه ای وزارت راه 
و شهرسازی به عنوان متولی اصلی 

حمل ونقل در کشور است .
در ایــن گــزارش بــا تاکیــد 
بر اینکــه در ســانحه هفت خوان 
ســمنان، خطاهای سیســتمی به 
نوعی زمینه ســاز خطاهای انسانی 
شــده و نقص در عملکرد ســامانه 
ATC محور تهران - مشهد متوجه 
شــرکت راه آهن و پیمانــکار این 
پروژه اســت، آمده اســت:  بررسی 
بخش های مؤثر در این حادثه نشان 
می دهــد  »کم توجهــی مدیران به 
موضوع ایمنی«  ریشــه اصلی بروز 
این ســانحه بوده است؛ ردپای این 
کم توجهی در به کارگیری ســامانه 
ATC پیــش از رفع اشــکال، عدم 
توجه به گزارش های مکرر متصدیان 
کنترل ترافیک، بی توجهی مأموران 

با گذشت بیش از 40روز از مرگ 48 هموطن، فعالیت پرخطای سامانه ATC ادامه دارد

کم توجهی به  ایمنی  
علت سانحه قطار در هفت خوان

با گذشــت بیش از 40 روز از حادثه تلخ برخورد دو قطار مسافربری در سمنان که به کشته 
شــدن 48 نفر از زائران امام هشتم )ع( منجر شد، به نظر می آید حساسیت ابتدایی ماجرا در 
حال کمرنگ شدن است. پس از آنکه کمیته دولتی بررسی این سانحه قصور شخصی و اشتباه 
نیروهای مستقر در مسیر را به عنوان علت این حادثه عنوان کرد نظرات مختلف دیگری از سوی 
کارشناسان مطرح شد که نشان دهنده  مشکالت و ضعف های سیستم هوشمند به کار گرفته شده 
در این مســیر بود. پیش از این نیز کیهان با انعکاس نظرات کارشناسان امر به بررسی علل این 
حادثه پرداخت که بیانگر این بود که تنها اشتباه فردی یک یا چند نفر از مأموران کنترل مسیر 
نمی تواند به عنوان علت این حادثه باشــد. در عین حال ابهامات این واقعه تا کنون ادامه دارد و 
دولت که اخیراً مدعی لزوم شفافیت سازی شده است هنوز به طور کامل ابعاد اصلی و احتمالی 
پشــت پرده که منجر به این حادثه شد را به طور واضح اعالم نکرده است و مجلس نیز  پس از 
قرائت گزارش که عالوه بر قصور فردی، خطای سیستمی را نیز مقصر می دانست ظاهراً به فراز و 
نشیب هر از چند گاه بحث استیضاح وزیر مربوطه بسنده کرده است. در این حال  مرکز مطالعات 
اقتصادی دانشگاه علم و صنعت به عنوان تنها دانشگاه کشور که دانشکده مهندسی راه آهن را در 
خود جای داده است با انتشار گزارش تحلیلی درباره سانحه هفت خوان سمنان به بررسی عوامل 
موثر در وقوع این سانحه پرداخته و چهار پیشنهاد برای اصالح مشکالت به  منظور جلوگیری از 

حوادث مشابه ارائه داد که به آن می پردازیم.

***
قطار به دستورالعمل ها، عدم تجهیز 
نــاوگان به ادوات ایمنــی کافی و 
همچنین ناکارآمدی در امدادرسانی 

قابل مشاهده است .
به گزارش فارس، در متن کامل 
این گزارش آمده اســت: ســانحه 
تصادف قطار در منطقه هفت خوان 
سمنان شدیدترین سانحه ریلی در 
دهه گذشــته اســت، جلوگیری از 
تکرار چنین فاجعه ای بهانه ای شد 
تا مسئوالن و کارشناسان متعددی 
به ریشه یابی در خصوص علل وقوع 
ایــن حادثه بپردازند و از منظرهای 
متنوع موضوع را بررســی نمایند. 
مرکز مطالعات اقتصادی دانشــگاه 
علم و صنعت نیز به عنوان یک نهاد 
تصمیم ساز در کشــور در راستای 
مأموریــت خود اقدام به بررســی 
کارشناســی این موضــوع نموده و 
گزارش تحلیلی و ارزیابی نهایی خود 
را به همراه پیشنهادهای اصالحی 
به شــرح زیر ارائه می کند؛ از نظر 
این مرکز مســائل زمینه ساز بروز 
چنین حادثه ای صرفــاً محدود به 
یک سهل انگاری در شرکت راه آهن 
نیست که با اســتعفای مدیرعامل 
و دســتگیری چند متصدی خاطی 
حل شود؛ بلکه پیشگیری از چنین 
اقدامات اساسی و  وقایعی مستلزم 
ریشه ای وزارت راه و شهرسازی به 
عنــوان متولی اصلی حمل ونقل در 
کشور اســت؛ در این گزارش سعی 
شــده است تا پس از شرح حادثه و 
بیان نظرات منتشرشده در خصوص 
علــل وقــوع آن، عوامــل مؤثر در 
حادثه به صورت مستقل ریشه یابی 

شوند، در انتها پیشنهادهایی برای 
جلوگیــری از تکرار چنین حوادث 

غمباری ارائه شده است.
در  شــرح حادثه از سوی  مرکز 
مطالعات اقتصادی دانشــگاه علم و 
صنعــت آمده اســت: در صبح روز 
ســانحه، قطار تبریز- مشــهد به 
دلیل نقص فنی سیستم ترمز واگن 
ناشی از برودت هوا در بالک میانی 
منطقه هفت خوان بعد از ایســتگاه 
سمنان متوقف شــد، دقایقی بعد، 
قطار سمنان-مشــهد با مشــاهده 
چراغ قرمــز در فاصلــه دو بالک 
مانده به قطار تبریز- مشهد متوقف 
می شود،  قطار سمنان- مشهد پس 
از برقــراری ارتباط با کارشــناس 
خاموش  دســتور  مرکزی،  کنترل 
نمودن سامانه کنترل خودکار قطار 
)ATC( و حرکت در بالک های قرمز 
)بالک مسدود( را دریافت می کند و 
به حرکت خود ادامه می دهد، پس 
از رسیدن قطار سمنان- مشهد به 
قوس محل توقف قطار تبریز- مشهد 
که به دلیل وجــود تپه های مجاور 
فاقد دید مســتقیم مناسب بود، با 
سرعت 117 کیلومتر در ساعت به 
انتهای قطار جلویی برخورد می کند 
که در نتیجه این تصادف تعدادی از 
واگن های انتهایی قطار تبریز- مشهد 
منهدم و تعــدادی نیز دچار حریق 
می شود؛ طبق آخرین اعالم رسمی، 
متأســفانه در این ســانحه 48 نفر 
از هموطنان در اثر ضربه ناشــی از 
برخورد و سوختگی جان خود را از 
دست دادند که از این تعداد 43 مورد 
شناســایی و 5 نفر همچنان مفقود 

هستند؛ همچنین تعداد مصدومان 
ایــن حادثه نیز بیــش از 100 نفر 

اعالم شده است.
عوامل مؤثر در بروز سانحه 

ریلی هفت خوان
بررســی  رویکرد  درصورتی که 
حوادثــی  چنیــن  کارشناســی 
پیشگیری از حوادث آتی باشد باید 
به ابعاد متنوع موضوع و زمینه های 
شــکل گیری حادثه نیز توجه ویژه 
شــود. بر این اســاس حداقل چهار 
بخــش اصلــی در رخ داد چنیــن 

حادثه ای نقش داشته اند .
 کنترل ترافیک

خطاهای صورت گرفته توســط 
مرکز کنترل ترافیــک را می توان به 
دو دسته مجزای خطاهای سیستمی 
تحت عنوان »خطاهای مکرر سامانه« 
و خطای انسانی تحت عنوان »خطای 
متصدیان کنترل ترافیک« تقسیم کرد.

 خطای مکرر سامانه
 بررسی تجربه پیاده سازی سامانه 

ATC در کشورهای پیشرو درزمینه 
حمل ونقل ریلی، لزوم پیاده ســازی 
این سیســتم در محورهای پرتردد 
ازجمله محــور تهران- مشــهد را 
روشن می سازد. این سامانه در سال 
92 به صورت آزمایشــی در محور 
تهران - مشــهد آغاز به کارکرد ، بنا 
اظهارات رئیس کمیسیون عالی  بر 
ســوانح ریلی کشــور از اواخر سال 
93 پس  از آنکه خطاهای ســامانه 
کاهش پیدا کرد این سامانه با حضور 
معاون اول رئیس جمهور و وزیر راه 
و شهرسازی رســماً به بهره برداری 
رســید اما بنا بر مستندات موجود، 
عملکرد این ســامانه باگذشــت دو 
ســال از زمان بهره برداری همچنان 
با خطاهای زیادی همراه بوده است، 
موضوعی که منجر به خطای انسانی 
در کنتــرل و هدایــت قطار شــد، 
به عبارت دیگر، خطاهای سیستمی به 
نوعی زمینه ساز خطاهای انسانی شده 
اســت، بنابراین ریشه این مشکالت 

را باید در پیاده ســازی ســامانه و 
بهره برداری از آن جستجو کرد.

مشکالت پیمان
 ATC نقص در عملکرد ســامانه
محــور تهــران - مشــهد متوجه 
شرکت راه آهن و پیمانکار این پروژه 
است. بنابراین شــرکت راه آهن به 
عنوان متولــی حمل ونقل ریلی در 
خصوص دو موضوع  مسئول است؛ 
پیمانکار«؛  »احراز صالحیــت  اول 
تعیین استانداردهای معتبر داخلی 
و خارجی برای تعیین میزان اعتبار 
پیمانکار و کارآمدی آن از ملزومات 
واگــذاری پروژه مهمی اســت که 
ارتباط مســتقیمی بــا ایمنی جان 
مســافران دارد. بعــد از وقوع این 
سانحه و با وجود انتقاد کارشناسان 
راه آهــن مبنی بر عــدم صالحیت 
پیمانکار این پروژه تا زمان انتشــار 
این گــزارش مدرکی دال بر احصاء 
صالحیت پیمانکار توســط راه آهن 

منتشر نشده است.

استانداردهای معتبر پیش از 
به کارگیری سامانه بررسی

 شده بود؟
  مرســوم اســت برای سنجش 
رای  دا سیســتم های  عملکــرد 
حساسیت های ایمنی، استانداردهایی 
تعریف می شود؛ اخذ گواهی نامه   احراز 
این استانداردها پیش از بهره برداری 
سیســتم از ســوی کارفرما ضامن 
عملکرد صحیح سیســتم است، در 
خصوص سامانه  ATC  انتظار می رود 
شرکت راه آهن پس از تأیید عملکرد 
صحیح سامانه، اقدام به بهره برداری 
از آن کرده باشــد ؛ این موضوع نیز 
تاکنون از ســوی مسئوالن راه آهن 
شفاف نشده است، این سؤال مطرح 
است که اگر تأیید عملکرد به شکل 
مناسب صورت گرفته بود، پس چرا 
مســئولیت راهبری قطارها به طور 
مکرر و به شــیوه   دســتی بر عهده 
متصدی مرکز کنترل قرار می گرفت 
و اگــر چنین تأییدی اخذ نشــده 

باشد، بر چه اساس شرکت راه آهن 
اجازه  بهره برداری از سامانه را صادر 

کرده است.
بی توجهی مسئولین به 

گزارش های خرابی سامانه
طبق مستندات موجود، خطاهای 
مکرر این سامانه، از سوی متصدیان 
CTC و مسئولین نظارت بر شبکه به 
مدیران مربوطه در راه آهن جمهوری 
اســالمی ایران گزارش شــده بود. 
بی توجهــی مســئوالن ذی ربط در 
شــرکت راه آهن در رفع این نقیصه 
مهم که با امنیت جانی مســافران 
ارتباط دارد بــه عاملی در بروز این 

سانحه تبدیل شده است.
CTC نقش متصدی 

وظیفه متصدیان CTC، کنترل 
و نظارت بر حرکــت ایمن قطارها 
در طول محورِ تحت پوشــش خود 
است، طبق مستندات موجود،  طی 
مدت 6 ماهه ابتدایی سال 95 قریب 
به 4 هزار خطا از ســوی سیســتم 
اعالم شده است، این امر موجب شد 
متصدیان کنترل ترافیک این اختیار 
را داشــته باشند پس از اطمینان از 
خطای سامانه اجازه خاموش کردن 
سامانه ATC را به مسئوالن قطارها 
بدهند تا به صورت دستی کنترل و 
هدایت قطارهــا را بر عهده بگیرند. 
هرچند متصدیان CTC در دو سال 
باوجود خطاهــای مکرر  گذشــته 
سامانه، توانســته اند از بروز چنین 
حوادثــی جلوگیری کننــد؛ اما در 
  CTC   حادثه هفت خوان، متصدی
شــاهرود پیش از کســب اطمینان 
از خطا بودن پیغاِم ســامانه، اجازه 
خاموش کردن سیستم را به رئیس 
قطار می دهد که منجر به بروز این 

سانحه شده است.
نقش مسئوالن قطار

 طبــق قوانین ســیر و حرکت، 
هنگامی که یک قطار در طول مسیر 
حرکت خــود دچار نقــص فنی و 
درنهایت متوقف شود مسئول قطار 
باید مجموعــه ای از اقدامات ایمنی 
را انجام دهد، از جمله این اقدامات 
به  هشــداردهنده  تجهیزات  نصب 

فاصله هایــی معیــن از محل توقف 
قطــار اســت، اقدامی کــه در این 
سانحه توسط مسئوالن قطار تبریز 
ـ مشهد رعایت نشد؛ البته عمل به 
این قوانین در طول سالیان گذشته 
مورد تأکید مسئوالن راه آهن نبوده 
است و موجب سهل انگاری مسئوالن 
قطار نســبت به اجرای این قوانین 

شده است.
 نقش ناوگان

نقص فنی ترمز قطار تبریز مشهد 
را باید در میانگین باالی 40 ســال 
ناوگان ریلی کشور جستجو  ســن 
کــرد، همچنین فقــدان تجهیزات 
ایمنی مانند کپسول های آتش نشانی، 
چکش اضطراری و استفاده از اجناس 
بی کیفیت و اشتعال پذیر در بازسازی 
واگن های دست دوم خارجی از دیگر 
عوامــل افزایش تلفــات این حادثه 
است، این در حالی است که باوجود 
شــرکت های توانمند واگن ســازی 
داخلی، امکان نوسازی ناوگان ریلی 
کشور وجود دارد اما به نظر می رسد 
این موضوع در اولویت های وزارت راه 

و شهرسازی قرار ندارد.
امدادرسانی

طبق بررسی های صورت گرفته 
تلفات جانی ناشی از برخورد دو قطار 
در ابتدا کم بوده اســت، اما امداد و 
نجات نامطلوب و دیرهنگام ســبب 
شــد تا آمار جان باختگان ســانحه 
افزایش پیدا کند. مسئوالن، تأخیر 
در امدادرسانی را ناشی از صعب العبور 
بودن محل حادثه عنوان کرده اند  که 
این موضوع نشــان می دهد با وجود 
اینکه سابقه  بروز سانحه  قطار در این 
محور و در این منطقه وجود داشته 
اســت، تدابیر الزم برای مواجهه با 
چنین حوادثی، پیش بینی نشده بود .

  جمع بندی و پیشنهادات
بررسی بخش های مؤثر در این 
حادثه نشــان می دهد »کم توجهی 
مدیران به موضوع ایمنی« ریشــه 
اصلی بروز این ســانحه بوده است؛ 
ردپای این کم توجهی در به کارگیری 
سامانه ATC پیش از رفع اشکال، عدم 
توجه به گزارش های مکرر متصدیان 

کنترل ترافیک، بی توجهی مأموران 
قطار به دستورالعمل ها، عدم تجهیز 
ناوگان بــه ادوات ایمنــی کافی و 
همچنین ناکارآمدی در امدادرسانی 

قابل مشاهده است.
بــا توجه بــه همیــن موضوع، 
ضروری است وزارت راه و شهرسازی 
بــه بازنگری جدی اســتانداردها و 
فرایندهای جاری راه آهن در مواجهه 
با مقوله  ایمنی و پیگیری اجرای آن 
در زیرمجموعه های راه آهن بپردازد.

مهم تریــن  راســتا،  ایــن  در 
پیشــنهادها برای اصالح مشکالت 
به منظور جلوگیری از حوادث مشابه 
عنوان شده اســت. اصالح، ارتقاء و 
توسعه سامانه ATC با تکیه بر توان 
داخلی به منظــور افزایش ایمنی و 
بهره وری حمل ونقــل ریلی با تکیه 
بــر توان داخلی و درنظر گرفتن  دو 
موضوع مــد نظر اســت؛ اول آنکه 
در  سخت گیرانه تری   استانداردهای 
اعتبار ســنجی از پیمانکار و سامانه 
نصب شده، اعمال شود و دوم آنکه 
برای جلوگیری از شــائبه فساد و با 
هدف اســتفاده حداکثــری از توان 
داخلــی، فرایندهای پروژه ســپاری 

آینده شفاف باشد.
 با وجود ادعــای راه آهن مبنی 
بر دقت باالی سامانه ATC، شواهد 
موجود نشان می دهد این سامانه با 
تعداد خطای غیرقابل قبولی در حال 
بهره برداری است؛ شرکت راه آهن باید 
نسبت به رفع خطاهای فنی در بازه 
زمانی مشخص و پیش از پیاده سازی 
این سامانه در دیگر محورهای ریلی 
کشور اقدام و نتیجه را اعالم کند.  الزم 
است نوسازی ناوگان ریلی با تکیه بر 
توان تولیدکنندگان توانمند داخلی 
در اولویت برنامه هــای وزارت راه و 
است  قرار گیرد.ضروری  شهرسازی 
هماهنگی میان نهادهای مرتبط با 
امــداد در محورهای ریلی با اجرای 
مانور برای کاهش زمان رســیدگی 
با اولویت محورهای پرتردد افزایش 
یابد و تجهیز قطارها به ادوات ایمنی 
و آموزش مأموران قطار برای امداد 

اولیه در اسرع وقت صورت پذیرد.

کم توجهی مدیران وزارت راه و شهرسازی به موضوع ایمنی به عنوان ریشه اصلی 
بروز این سانحه در به کارگیری سامانه ATC پیش از رفع اشکال، بی توجهی 
به گزارش های مکرر متصدیان کنترل ترافیک، بی توجهی مأموران قطار به 

دستورالعمل ها، عدم تجهیز ناوگان به ادوات ایمنی کافی و همچنین ناکارآمدی در 
امدادرسانی قابل مشاهده است .

شرکت آب و فاضالب استان فارس درنظر دارد نسبت به خرید 10/000 
دســتگاه کنتور مولتی جت خشــک 1/2 اینچ بدون مهر و ماســوره با دقت 
R=125 طبق مشــخصات درج شده در اسناد مناقصه جهت ادارات تابعه از 
طریق مناقصــه عمومی دو مرحله ای و ارزیابی کیفی اقدام نماید لذا از کلیه 

تولیدکنندگان و عرضه کنندگان دعوت به عمل می آید.
* محل اخذ اسناد: شیراز، شرکت آبفا استان فارس )میدان مطهری، ابتدای 
بلوار قدوســی غربی، نبش خیابان سبحانی بلوک 406 طبقه اول اتاق 110 
امور بازرگانی تلفن 38435164(، و ســایت شــرکت آب و فاضالب استان 
فارس www.abfa-fars.ir پرداخت هزینه خرید اسناد الزامی می باشد.

* محل تسلیم پیشنهادات: شیراز، شرکت آبفا استان فارس )میدان مطهری، 
ابتدای بلوار قدوســی غربی، نبش خیابان ســبحانی، بلوک406 طبقه اول، 

واحد دبیرخانه(
* آخرین مهلت خرید و دریافت اسناد مناقصه: یکشنبه 95/10/26

* تاریخ نهایی قبول پیشنهادات: یکشنبه 95/11/10
* تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکات: دوشنبه 95/11/11

* مبلغ برآورد: 6/000/000/000 ریال.
* از محل اعتبار جاری شرکت می باشد.

* مبلــغ تضمین شــرکت در مناقصــه: 400/000/000 ریــال )به صورت 
ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت آب و فاضالب استان فارس(

* قیمت اســناد 200/000 ریال )واریز به حساب شماره 1528936404 بانک 
ملت شعبه میدان معلم کدشناسه 2400080603175 به نام شرکت آبفا فارس(

* به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشــروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از 
انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج گردیده است.
 www.abfa-fars.ir این آگهی در روزنامه خبر جنوب و ســایت اینترنتی *

نیز درج گردیده است.
* نوبت اول آگهی: 95/10/19                    نوبت دوم آگهی: 95/10/22

»شرکت آب و فاضالب استان فارس«

آگهی مناقصه عمومی 
دو مرحله ای و ارزیابی کیفی 

)شماره 600/103۲7- 95/10/19(
وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب 
استان فارس )سهامی خاص(

»شرکت آب و فاضالب استان فارس«

آگهی مناقصه عمومی 
دومرحله ای و ارزیابی کیفی 

)شماره 600/103۲۸- 95/10/19(
شرکت آب و فاضالب استان فارس در نظر دارد نسبت به خرید 10/000 
دستگاه کنتور مولتی جت نیمه خشک 1/2 اینچ با دقت R=160 طبق 
مشخصات درج شده در اسناد مناقصه جهت ادارات تابعه از طریق مناقصه 
عمومی دومرحله ای و ارزیابی کیفی اقدام نماید لذا از کلیه تولیدکنندگان 

و عرضه کنندگان دعوت بعمل می آید.
مطهری،  )میدان  فارس  استان  آبفا  شرکت  شیراز،  اسناد:  اخذ  ◼ محل 

طبقه   406 بلوک  سبحانی  خیابان  نبش  غربی،  قدوسی  بلوار  ابتدای 
آب  شرکت  سایت  و   ،)38435164 تلفن  بازرگانی  امور   110 اتاق  اول 
خرید  هزینه  پرداخت   www.abfa-fars.ir  فارس استان  فاضالب  و 

اسناد الزامی می باشد.
)میدان  فارس  استان  آبفا  شرکت  شیراز،  پیشنهادات:  تسلیم  ◼ محل 

بلوک 406  نبش خیابان سبحانی،  غربی،  قدوسی  بلوار  ابتدای  مطهری، 
طبقه اول، واحد دبیرخانه(

◼ آخرین مهلت خرید و دریافت اسناد مناقصه: یکشنبه 95/10/26
◼ تاریخ نهایی قبول پیشنهادات: یکشنبه 95/11/10

◼ تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکات: دوشنبه 95/11/11
◼ مبلغ برآورد: 7/000/000/000 ریال

◼ از محل اعتبار جاری شرکت می باشد.
)بصورت  ریال   450/000/000 مناقصه:  در  شرکت  تضمین  ◼ مبلغ 

ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت آب و فاضالب استان فارس(
◼ قیمت اسناد 200/000 ریال )واریز به حساب شماره 1528936404 
نام  به   2400080603175 شناسه  کد  معلم  میدان  شعبه  ملت  بانک 

شرکت آبفا فارس(
◼ به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از 
انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
◼ سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج گردیده است.

 www.abfa-fars.ir  این آگهی در روزنامه خبر جنوب و سایت اینترنتی
نیز درج گردیده است.

◼ نوبت اول آگهی: 95/10/19                 نوبت دوم آگهی: 95/10/22

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب 

استان فارس )سهامی خاص(

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان
ردیــف 1( برابــر رای شــماره 139560317007004407 تصرفات متقاضی: آقای ســیدحیدر 
جویباری پور فرزند سیدحسن بشناسنامه شماره 42 صادره از بهمئي بشماره ملی 5999948053 
در ششــدانگ یک باب ســاختمان بمســاحت 53/55 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 
5654/261 اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رســمی سیدمحمد جویباری پور 

محرز گردیده است.
ردیف 2( برابر رای شــماره 139560317007004378 تصرفات متقاضی: آقای شــکراله دستور 
فرزند عباس بشناســنامه شماره 922 صادره از بهبهان بشماره ملی 1860541186 در ششدانگ 
یک باب ســاختمان بمساحت 119/48 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 5660 اصلی واقع 
در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رســمی فریدون نوربخش، محمد عبداله نســب، مرتضی 

کیمیاوی مقدم، محرز گردیده است.
ردیف 3( برابر رای شــماره 139560317007004376 تصرفات متقاضی: آقای شــاپور پاالش 
فرزند شــعبان بشناسنامه شماره 3 صادره از بهبهان بشــماره ملی 1861448961 در ششدانگ 
یکباب ساختمان بمساحت 119/70 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 5660 اصلی واقع در 
بخش یک بهبهان خریداری از مالک رســمی مرتضی کیمیاوی مقدم، محمدعبداله نسب، فریدون 

نوربخش محرز گردیده است.
لــذا مراتــب به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

افشین - رئیس ثبت بهبهان

تاریخ انتشار نوبت اول: 95/10/7
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/10/22

8/285 م/الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139560326006001469-1395/9/14 هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در 
واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای/خانم 
شــمس اله کولیوند فرزند عباس به شماره شناسنامه 3 صادره از مالیر در ششدانگ 
یکبــاب خانه به مســاحت 119/32 مترمربع قســمتی از پالک یــک اصلی اراضی 
دولت آباد واقع در بخش چهار مالیر خریداری از مالک رسمی آقای حشمت اله یلون 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشــند می توانند 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، 
دادخواســت 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 اول: 1395/10/7

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/10/22

584م الف
محمدرضا امینی
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

برگ ســبز خودروی پژو پارس مدل 1387 به رنگ 
سفید روغنی به شــماره موتور 12487070434 و 
به   NAAN01CA58E718771 شماره شاســی
شماره پالک 17-524 س 21 بنام علی عبداهلل زاده 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

»آگهی احضار متهم«
در راســتای اعمال ماده 174 قانون آیین دادرســی کیفری مصوب 1392 متهم ســعید محمدی 
صابر فرزند حســین که نشانی از نامبرده وجود ندارد از طریق نشر آگهی به وی ابالغ می گردد که 
ظرف حداکثر یکماه پس از انتشار این آگهی از اتهام منتسبه مبنی بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی 
)تصادف( موضوع شــکایت آقایان حامد قالوند فرزند خدامراد و محسن کاظمی پور فرزند صالح در 
پرونده 9409986622400269 مطروحه در این شعبه از خود دفاع نماید. در صورت عدم حضور 

تصمیم قانونی اتخاذ می گردد.
نوراله علیزاده
مدیر دفتر شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان - اندیمشک

ســند کمپانی خــودرو کامیــون کمپرســی دانگ فنگ 
EQ3260G )26 تــن( بــه شــماره پــالک 613ع24 
ایــران14 بــه رنــگ ســفید معمولــی مــدل2005 
شماره شاســی  و   69109554 موتــور  شــماره  و 
LGAGMMDN055009983 مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

قابل توجه کلیه سازمان ها و 
بانک های دولتی و خصوصی و 

خانه صنعتکاران ایران و اشخاص 
حقیقی و حقوقی

بخشی از اسناد و سربرگ و مهر به نام شرکت پارس 
پوالد خلیج فارس با شناســه 10800149121 
مفقود گردیده است. هرگونه سوءاستفاده از اسناد 
جهت دریافت تســهیالت بانکی و یا غیره پیگرد 

قانونی دارد.

آگهی حصر وراثت
آقای جبار شــهرت صفــاری نام پدر مجیــد بشناســنامه 1329 صادره از 
دشــت آزادگان درخواســتی بخواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و 
توضیح داده که پدرم مرحوم مجید شــهرت صفاری بشناسنامه 239 صادره 
دشت آزادگان در تاریخ 1390/12/9 در شهر اهواز اقامتگاه دائمی خود فوت 
ورثه اش عبارتند از: 1- متقاضی با مشــخصات فوق 2- کاظم صفاری شماره 
شناســنامه 3085 صادره دشت آزادگان 3- حسن صفاری شماره شناسنامه 
1330 صادره دشــت آزادگان )فرزندان ذکور متوفــی( 4- صالحه علی پور 
شــماره شناسنامه 3477 صادره دشت آزادگان )زوجه متوفی( والغیر بشرح 

دادخواست تقدیمی 950594/8/95 حقوقی می باشد.
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظــرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز 

سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره ۲ اهواز 
اسالمی

دادخواست
خواهان فیروز ســهامی دادخواستی به طرفیت خواندگان محسن 
قنبری گرکانی، ســهیال سهامی، گیتی ســهامی، سهیال سهامی، 
سیمین سهامی، پری سهامی، خســرو سهامی، ابوالقاسم قنبری 
گرکانی، توران ســهامی، پریســیما سهامی، ســیاووش سهامی، 
ایران ســهامی، سیامک سهامی، منیژه سهامی، ماه دخت سهامی، 
منوچهر سهامی، بهجت اقالو به خواسته تقاضای تنفیذ تقسیم  نامه 
تقدیم دادگســتری شهرســتان آوج نموده که جهت رسیدگی به 
شــعبه اول دادگاه عمومــی حقوقی آوج واقــع در آوج- خیابان 
امام- روبروی هالل احمر- دادگســتری شهرســتان آوج ارجاع و 
به کالســه 9509982838100177 )شماره بایگانی: 950228( 
ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1395/11/27 در ســاعت 
9:00 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی 
دادگاه هــای عمومی و انقــالب در امور مدنی و دســتور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا 
خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی 
حقوقی دادگستری شهرستان آوج- ابوالفضل کریمی

بــه تاریخ 95/9/22 در وقت فوق العاده جلســه شــورای حل اختالف شــهر عســلویه به تصدی 
امضاءکنندگان ذیل تشکیل اســت پرونده کالسه 95/903 تحت نظر، شورا پس از بررسی جمیع 
اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و با استعانت به خداوند منان مبادرت به صدور رأی 

رأی شورا به شرح ذیل می نماید.
درخصوص دادخواســت خواهان آقای حســن حیدریان فرزند عبدالکریم بــه طرفیت خواندگان
1( شرکت لیدوما سازه گستر ناهید 2( آقای یاسر پارسایی به آدرس مجهول المکان دائر بر مطالبه 
مبلغ 100/000/000ریال بابت کارکرد یک دســتگاه بیل مکانیکی به انضمام هزینه دادرســی و 
خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم و کلیه خسارات قانونی وارده شورا با بررسی و امعان در 
پرونده و کپی مصدق صورتجلسه پرداختی طلب خواهان از طرف خوانده، که خواهان ارائه نموده و 
دعوت از طرفین و اینکه خواهان اعالم نموده که هیچ گونه آدرسی از خوانده ندارد علی هذا شورا از 
طریق جراید کثیراالنتشار مبادرت به نشر ابالغیه نموده و با این اوصاف نیز خوانده در محضر شورا 
حاضر نگردیده و الیحه یا دفاعیه ای از وی واصل نشــده علی هذا شــورا دعوی خواهان را محمول 
بر صحت دانســته و به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت کارکرد یک دســتگاه بیل مکانیکی و مبلغ 2/500/000 
ریال بابت هزینه دادرســی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تنظیم دادخواست تا زمان اجرای حکم 
و کلیه خسارات قانونی وارده در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رأی صادره غیابی بوده و ظرف 
مهلت 20 روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در شــورای حل اختالف و 20 روز پس از آن قابل 

تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم شهرستان عسلویه می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه یک حوزه قضایی عسلویه

1066شماره دادنامه
95

»نوبت اول«

22000

آقای فرهاد فالح رمضانی دارای شــماره ملی 5090001987 به شــرح 
دادخواســت به کالسه 9509982890100437 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسداله فالح 
رمضانی به شماره شناسنامه 8 در تاریخ 1395/3/12 در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- فرهاد فالح رمضانی دارای ش.ملی 5090001987 پســر متوفی 2- 
جواد فالح رمضانی دارای ش. ملی 0924135867 پسر متوفی 3- رضا 
فالح رمضانی دارای ش.ش 232 پســر متوفــی 4- تکتم فالح رمضانی 
دارای ش.ملی 5090404968 دختر متوفی 5- فاطمه ابراهیمی دارای 
ش.ش 3483 همســر متوفی 6- معصومه خــدادادی دارای ش.ش 46 

مادر متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهر بوئین زهرا

رونوشت آگهی حصر وراثت

  آگهی نوبت دوم دعوت سهامداران شرکت نقش آور )سهامی خاص( 
در حال تصفیه  به شماره ثبت 15316 و شناسه ملی 10100565996

جهت تشکیل مجمع عمومی عادی نوبت دوم به طور فوق العاده
بدینوســیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شــود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده در ساعت دوازده ظهر مورخ 95/11/4 در آدرس خیابان انقالب- نبش نجات اللهی شماره 

669 طبقه اول شرکت نقش آور حضور بهم رسانید.
کلیه سهامداران می توانند جهت مالحظه صورت های مالی قبل از جلسه به مدیر تصفیه به آدرس 

سعادت آباد خیابان مدیریت  پالک 27 طبقه 5 واحد 8 مراجعه فرمایند.
دستور جلسه:

  اتخاذ تصمیم درخصوص: 1- استماع گزارش مدیر تصفیه 2- تصویب های مالی 3- سایر موارد.
سمانه کوشا - مدیر تصفیه

آگهی حصر وراثت
آقای داربلوط شــهرت به افتاده نام پدر حسن بشناسنامه 3 صادره از خرم آباد درخواستی به خواسته 
صدور گواهــی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که فرزندش مرحوم خدارســان شــهرت به افتاده 
بشناسنامه 2218 صادره اندیمشک در تاریخ 1380/8/20 در اندیمشک اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش 
عبارتند از: 1- متقاضی داربلوط به افتاده به ش ش 3 صادره از خرم آباد )پدر متوفی( 2- لیال خسروپور 

به شماره ملی 4061524194 صادره از خرم آباد )مادر متوفی( والغیر.
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف اندیمشک- صحرایی

1- نحوه دریافت اســناد مناقصه: متقاضیان می توانند اسناد مناقصه را از طریق سایت های 
ذیل دریافت نمایند.

www.barghlorestan.ir.portal :1- سایت شرکت توزیع برق استان لرستان به آدرس
www.tender.tavanir.org.ir :2- شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به آدرس

www.iets.mporg.ir :3- پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس
www.edca.ir :4- انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع برق به آدرس

2- نحوه خرید اسناد و شــرکت در مناقصه: واریز مبلغ 250/000 ریال )دویست و 
پنجاه هزار ریال به حروف( به حســاب شماره 0106123340002 سیبا بانک ملی ایران 
شــعبه برق خرم آباد کد )6420 به نام شرکت توزیع برق استان لرستان و گذاشتن فیش 

واریزی در پاکت الف ارسالی جهت مناقصه گزار به همراه سایر پاکات.
3- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 95/10/23 تا 95/11/2 در ساعات 

اداری از 8 صبح تا 14 بعدازظهر.
4- آخرین مهلت تحویل پاکات: تا پایان وقت اداری روز شنبه 95/11/9 خواهد بود.

5- زمان و محل بازگشــایی پاکات مرحله اول )پاکات »الف« و »ب«(: ساعت 10 
صبح روز یکشــنبه مورخ 95/11/10 در محل ســالن کنفرانس پاکات »الف« بازگشایی و 

پاکات فنی »ب« جهت انجام ارزیابی فنی تحویل کمیته فنی بازرگانی خواهد شد.
6- زمان و محل بازگشایی پاکات مرحله دوم )پاکات »ج«(: محل بازگشایی سالن 
کنفرانس می باشــد و زمان بازگشــایی در جلســه اول )بازگشــایی پاکات الف( به اطالع 

مناقصه گران خواهد رسید.
7- محل تحویل پاکات اســناد مناقصه: خرم آباد- خیابان انقالب- میدان 22 بهمن 
)میدان کیو(- بلوار والیت- بلوار حج- شــرکت توزیع نیروی برق اســتان لرستان )حوزه 

ستادی(- دبیرخانه و پس از ثبت شماره و تاریخ تحویل دفتر حراست گردد.
8- ســپرده شرکت در مناقصه: مبلغ 686/000/000 ریال )ششصد و هشتاد و شش 
میلیــون ریال به حروف( و به صــورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی و یا مطالبات تأیید 

شده قراردادها به شرح اسناد مناقصه می باشد و اعتبار مدت آن باید سه ماه پس از تاریخ 
گشایش پاکات پیشنهادها بوده و قابل تمدید به درخواست کارفرما باشد.

9- مدت اعتبار پیشــنهادها: ســه ماه )90 روز( از تاریخ بازگشــایی پاکات پیشنهاد 
قیمت می باشد.

10- مدت تحویل/ اجناس از تاریخ مبادله قرارداد به مدت یکسال شمسی می باشد.
11- اعتبار ریالی موضوع مناقصه از محل منابع داخلی شرکت تأمین می گردد.

شرایط مناقصه:
1- داشــتن گواهــی کیفیت و انجــام آزمون های نوعــی و نمونــه )samp tests( از 
آزمایشگاه هایی که به تأیید شــورای ارزیابی و تأیید صالحیت شرکت توانیر رسیده باشد 

الزامی است.
2- فروشنده ملزم به رعایت استانداردهای مرتبط با موضوع قرارداد )استانداردهای وزارت 

نیرو، ملی و بین المللی( می باشد.
3- شرکت در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات رسیده مختار است.

4- طی مدت اجرای قــرارداد، هیچگونه مابه التفاوتی به عنوان تعدیل بهای واحد موضوع 
مناقصه و قرارداد به فروشنده پرداخت نخواهد شد.

5- بــه پیشــنهادات مبهم، مخدوش، مشــروط، فاقد امضاء یــا دارای امضای غیرمجاز و 
سپرده های کمتر از میزان تعیین شده، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهاداتی که بعد از 

انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود. مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- هزینه انتشــار آگهی یک یا دو نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار کشور به عهده برنده 

مناقصه می باشد. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.
برای کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره  تلفن 4-33228001-066 امور پشتیبانی- 

قسمت تدارکات و قراردادها )داخلی 326 و 324( تماس حاصل نمائید.

»روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان«

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شماره 95/33 شرکت توزیع نیروی برق

استان لرستان
شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان درنظر دارد خرید تعداد 22000 دستگاه کنتور الکترونیکی تک فاز و سه فاز دیجیتالی با امکان قرائت از راه دور و در بی برقی موردنیاز خود را به شرح 
جدول ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای به تأمین کنندگان یا فروشندگان واجد شرایط و تأیید صالحیت شده واگذار نماید. جزئیات و شرایط مناقصه به شرح ذیل می باشد:

تعدادواحدشرح کاالردیف
7000دستگاهکنتور تکفاز الکترونیکی سه تعرفه دیجیتالی )100( 10 یا )100( 5 آمپر با ولتاژ 230 با قابلیت قرائت در بی برقی بدون قاب1
13000دستگاهکنتور تکفاز الکترونیکی سه تعرفه دیجیتالی )100( 10 یا )100( 5 آمپر با ولتاژ 230 با قابلیت قرائت در بی برقی با قاب و فیوز 25A و ترمینال مونتاژ شده2
2000دستگاهکنتور سه فاز الکترونیکی چند تعرفه اکتیو و راکتیو اتصال مستقیم )120( 10 آمپر با ولتاژ 230/400 *3 با قابلیت قرائت از راه دور و در بی برقی3

جمع کل                                                                                                                                                                                                  

خواهان/ شــاکی منصور توحیدیان پور دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم غالمرضا 
میرزائی به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال به جهت خسارت وارده به خودرو 
در اثر تصادف طبق نظر کارشناســی رسمی دادگســتری و مطالبه هزینه کارشناسی 
به مبلغ 1/200/000 ریال و هزینه ابطال تمبر کارشناســی به مبلغ 1000/000 ریال 
جمعاً به مبلغ 22/500/000 ریال به انضمام کلیه خســارت ناشــی از دادرسی تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان، شهرســتان کرج نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
11 شــورای حل اختالف کرج )30 سابق( مجتمع شماره 1 )شهید بهشتی( واقع در 
استان البرز- شهرستان کرج- میدان طالقانی- خیابان طالقانی شمالی- شهرک اداری 
جنب بنیاد شــهید شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی کرج ارجاع و به کالسه 
9509982693000622 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1395/12/9 و ساعت 
10/30 تعیین شــده اســت به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست 
خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شــود تا خوانده/ متهم پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشــانی کامل خودنسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 11 شورای حل اختالف کرج )30 سابق( 

مجتمع شماره 1 )شهید بهشتی(- ندیمی
استان البرز- شهرستان کرج- میدان طالقانی- خیابان طالقانی شمالی- شهرک 

اداری- جنب بنیاد شهید- شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی کرج

آگهی دعوت از سهامداران شرکت تن آب شهمیرزاد )سهامی خاص( 
ثبت شده بشماره 16۲ و شناسه ملی 104۸001۲74۲

)نوبت دوم(
نظر به اینکه مجمع نوبت اول به حد نصاب قانونی نرســید لذا هیچگونه اتخاذ تصمیمی صورت نپذیرفت و مجمع 
به نوبت دوم کشــیده شد سپس بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت تن آب شهمیرزاد )سهامی خاص( ثبت 
شده بشماره 162 ثبت شرکتهای مهدیشهر دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

شرکت مذکور مورخ 95/11/5 ساعت 9 صبح در محل شرکت برگزار می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- تعیین اعضای هیئت مدیره و تعیین ســمت آنان. 2- تعیین دارندگان حق امضاء. 3- انتخاب بازرسین اصلی و 
علی البدل سال 95 و تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 94/12/29. 

از طرف هیئت مدیره شرکت تن آب شهمیرزاد )سهامی خاص(


