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در سیل 1371 استان گلستان 
مــردم نزدیــک به 120 روســتا 
خانه های خود را از دست می دهند 
و به دنبال خانه و کاشــانه ای برای 
خود به اسالم شــهر پناه می برند ، 
گروهی از مردم در روســتای قلعه 
ســیمون با بدترین شرایط ممکن 
خانه های  زندگی سپری می کنند، 
کاه گلــی بدون آب و بــرق و گاز 
مناسب و از سوی دیگر نیز وضعیت 

بهداشتی نابسامان!
از ســال 1371 تا سال 1395 
ســال های متمادی گذشته است و 
دولت های زیادی آمده اند و رفته اند 
و در خدمــت به مردم، مردمی که 
مشکالت معیشتی آنان را از رسیدن 
به وظایف اجتماعی خود بازداشته 
اســت کوتاهی کرده اند و در سال 
1395 نهضت و جهاد خدمات رسانی 
از سوی بسیج سازندگی، روح امیدی 
در این مردم دمیده اســت، خانه ها 
ساخته شدند، آب و برق و گاز مردم 
تامین گردید و طرح هادی روستا 

نیز به سرانجام رسید.
ایــن همه بــه خوبی نشــان 
می دهد که اگر آســتین همت باال 
بزنیم می شود و می توانیم به مردم 
مستضعف این دیار خدمت کنیم، 
خدمتی درخور شان آنان و تا مردم 
از دغدغه های معیشتی خود آسوده 
خاطر نشــوند به وظایف اجتماعی 
خود با فراغ بال نمی توانند برسند. 

49 واحد مسکونی که
 به صاحبانش تحویل شد 

ســردار سرلشــکر محمدعلی 
جعفری فرمانده کل ســپاه صبح 
روز دوشنبه پروژه ساماندهی قلعه 
سیمون اسالمشهر و واگذاری 49 
واحد مســکونی به ســاکنین این 

روستای محروم را افتتاح کرد.
این پروژه به مســاحت 5 هزار 
مترمربــع در قالــب 17 بلوک دو 
طبقه و 5 بلوک سه طبقه ساخته 
شده است و ساکنین آن از محرومان 
و سیل زدگان ســال 1371 استان 
گلستان هســتند که در آن زمان 
مجبور به ترک خانه و کاشانه خود 

مدیریتجهادیونهضتخدماترسانی
چگونهچهرهمحرومیکروستاراتغییرداد؟

قلعه 
سیمون

 از دیروز 
تا امروز

* مسئول بسیج سازندگی 
سپاه حضرت سیدالشهدای 

استان: با تهیه نرم افزار 
هوشمند 17 نقطه محروم 

هدف گذاری و در اولین گام 
روستای قلعه سیمون از 

توابع شهرستان اسالم شهر 
با 49 خانوار و حدود 200 نفر 

جمعیت برای عملیات عمرانی 
مشخص گردید. 

کشاورزی که داشتند اسالم شهر را 
برای زندگی و محل سکونت خود 

انتخاب کردند. 
وی ادامه داد: بــه مدت 260 
ساعت جلســاتی با ادارات، نهادها، 
فرمانداری، بخشداری، بنیاد شهید، 
بنیاد مسکن برگزار کردیم و نهایتا 5 
هزار متر جهت ساخت منازل برای 

محرومین مشخص شد.
سرهنگ پاسدار عبداهلل اصغری 
گفت: 4 کمیته عمرانی، فرهنگی، 
عقیدتی و ســبک زندگی، اقتصاد 
مقاومتی، شغل و صنایع و بهداشت و 
سالمت تشکیل و 49 واحد مسکونی 
در قالب 17 بلــوک دو طبقه و 5 

بلوک سه طبقه احداث شد. 
وی در ادامــه اظهار داشــت: 
در بعــد عمرانی 11 مرداد ســال 
جاری کلنگ زنی پروژه انجام شــد 
و خانواده ها در محل موقت داخل 
مدرسه روستا و... اسکان داده شدند، 
بعد از اسکان کار تخریب و بازسازی 
شروع شد. 20 شهریور اجرای نقشه 
و نصب سازه ها شــروع و بعد از 4 
ماه این منازل آمــاده بهره برداری 
شد و روز دوشنبه 20 دی تحویل 

خانوار ها گردید. 
وی گفت: همچنین از روستای 
کرک به قلعه سیمون آبرسانی شد، 
زیر سازی و آسفالت بین دو روستا، 
زیر ســازی و آســفالت معابر قلعه 
ســیمون و همچنین طرح هادی 
روســتا نیز به سرانجام رسید، آب، 
برق و گاز روســتای قلعه سیمون 

نیز تامین گردید. 
سپاه  سازندگی  بسیج  مسئول 
حضرت سید الشهدای استان تهران 
در پایان به خبرنگار کیهان گفت: با 
اتمام فاز یک طرح، فاز دو کلنگ زنی 
می شود که هدف از این فاز ساخت 
مســجد، خانه عالم، پایگاه بسیج، 
کارگاه و فروشگاه اقتصاد مقاومتی 

و مدرسه 8 کالسه است.

* از روستای کرک به قلعه سیمون آبرسانی شد،  زیرسازی و آسفالت بین دو روستا، زیرسازی و آسفالت معابر قلعه 
سیمون و همچنین طرح هادی روستا نیز به سرانجام رسید، آب، برق و گاز روستای قلعه سیمون نیز تامین گردید. 

خانه های تحویل شده به 
مردم قلعه سیمون

وضعیت محروم قلعه 
سیمون پیش از بازسازی منطقه

* در سیل 1371 استان گلستان مردم نزدیک به 120 
روستا خانه های خود را از دست می دهند و به دنبال 

خانه و کاشانه ای برای خود به اسالم شهر پناه می برند، 
گروهی از مردم در روستای قلعه سیمون با بدترین 
شرایط ممکن زندگی سپری می کنند، خانه های کاه 

گلی بدون آب و برق و گاز مناسب و از سوی دیگر نیز 
وضعیت بهداشتی نابسامان!

* در بعد عمرانی 11 مرداد سال جاری کلنگ زنی 
پروژه انجام شد و خانواده ها در محل موقت داخل 

مدرسه روستا و... اسکان داده شدند، بعد از اسکان 
کار تخریب و بازسازی شروع شد. 20 شهریور اجرای 
نقشه و نصب سازه ها شروع و بعد از 4 ماه این منازل 
آماده بهره برداری شد و روز دوشنبه 20 دی تحویل 

خانوار ها گردید. 

با بیان اینکه امیدواریم با توســعه 
محرومیت زدایی و سازندگی، شاهد 
حرکت سریعی در رفع بی عدالتی 
اجتماعی در ســطح کشور باشیم، 
خاطرنشــان کرد: ان شــاءاهلل قلعه 
ایرانی  الگوی اسالمی-  سیمون به 

پیشرفت و آبادانی تبدیل شود.
گزارشی از یک جهاد 

خدمات رسانی 
بــرای اطالع از جزئیات نهضت 
در  خدمات رســانی صورت گرفته 
روستای قلعه ســیمون با مسئول 
بسیج ســازندگی ســپاه حضرت 
سید الشهدای استان تهران گفت و گو 

کردیم. 
سرهنگ پاسدار عبداهلل اصغری 
در گفت و گو با خبرنگار کیهان ضمن 
تشریح عملیات عمرانی این سازمان 
در روســتای قلعه سیمون از توابع 
شهرستان اسالم شهر اظهار داشت: 
با توجه به ماموریت بسیج سازندگی 
در مردم داری و مردم یاری و کمک 
به محرومین و کم برخورداران در کل 
استان تهران یک بررسی انجام شد 
و تمام روستاهای باالی 20 خانوار 
از لحاظ فرهنگی، عمرانی، اقتصاد 
مقاومتی و بهداشــت و ســالمت 

احصاء گردید. 
وی ادامــه داد: با تهیه نرم افزار 
هوشــمند نهایتا 17 نقطه محروم 
هدف گذاری و در اولین گام روستای 
قلعه ســیمون از توابع شهرستان 
اسالم شــهر با 49 خانوار و حدود 
200 نفر جمعیت بــرای عملیات 

عمرانی مشخص گردید. 
مسئول سازمان بسیج سازندگی 
سپاه حضرت سید الشهدای استان 
تهران گفت: روستای قلعه سیمون از 
لحاظ آب، برق، گاز، بهداشت، حمام 
و سرویس بهداشتی دارای وضعیت 
مناسبی نبوده و همچنین مردم در 
خانه های کاه گلی و با ســقف های 

پوسیده زندگی می کردند. 
این مقام مسئول اظهار داشت: 
در ســیل 1371 اســتان گلستان 
مردم 120 روســتا خانه های خود 
را از دســت داده و با توجه به شغل 

و سکونت در روستای قلعه سیمون 
شدند.

از طرف همه دولت ها از 
مردم عذرخواهی می کنم 

ســردار سرلشــکر محمدعلی 
جعفری فرمانده کل ســپاه صبح 
دوشــنبه در آیین افتتــاح پروژه 
ساماندهی قلعه سیمون اسالمشهر 
و واگذاری 49 واحد مســکونی به 
ســاکنین این روســتای محروم با 
اعــالم این که جمهوری اســالمی 
ایران بــر محرومیت زدایی و توجه 
به مستضعفین تصریح دارد گفت: 
رسیدگی به محرومین و مستضعفین 
و توجه به آنهــا کار اصلی انقالب 
اسالمی است ، چرا که هدف اصلی 
انقالب و نظــام مقدس جمهوری 
اســالمی بر پایــه ایجــاد عدالت 

اجتماعی است.
وی با ابــراز تأســف از وجود 
مناطق محروم در 38 ســال پس 
از انقالب اســالمی ،  افزود :  گرچه 
جمهوری اسالمی ایران در سال های 
پس از استقرار خود درگیر جنگ و 
تحریم و مشکالتی دیگر بود، اما در 
موضوع رسیدگی به محرومین آنطور 

که باید عمل نکرده است.
فرمانده کل ســپاه بــا تأکید 
بر اینکه رســیدگی بــه محرومین 
وظیفه همگان اســت به وضعیت 
روستانشــینان قلعه ســیمون در 
ســال های پس از سیل گلستان و 
تخریب این روســتا اشــاره کرد و 
گفت:  من از طرف همه دولت های 
بعد از جنگ از مردم روستای قلعه 
ســیمون که پس از سیل گلستان 
زندگــی ناخوشــایندی را تحمل 
کردند و کســی زودتر به آنها فکر 
نکرد و مشکالتشان را برطرف ننمود 

عذرخواهی می کنم.
سرلشــکر جعفــری در ادامه 
صحبت هــای خود با بیــان اینکه 
هدف خدا از آفرینش انسان و حیات 
زندگی و مرگ این اســت که بداند 
چه کسی عمل صالح انجام می دهد، 
خاطرنشان کرد: مهم ترین و اولویت  
دارترین عمل صالح خدمت به مردم 

و دستگیری از مستضعفین است.
وی با اشاره به اقدامات سپاه در 
حوزه محرومیت زدایی ، اظهار کرد: 
از ابتدای انقالب حرکاتی توســط 
جهاد ســازندگی انجام شد، اما در 
ســال های پس از جنگ همزمان 
با سازندگی در عرصه های مختلف 
کشــور با انحــالل مجموعه جهاد 
ســازندگی و به فراموشی سپردن 
کمک به محرومین مواجه بودیم. اما 
در سال های گذشته سپاه پاسداران 

بنا بــر تأکیدات رهبــری انقالب 
حرکت خود در عرصه های سازندگی 

و محرومیت زدایی را آغاز کرد.
فرمانده کل ســپاه با تأکید بر 
اینکه یکی از اقدامات اصلی ســپاه 
زمینه های  در  فعالیت  پاســداران 

محرومیت زدایی و سازندگی است، 
گفت: ســپاه همواره در میدان های 
نیاز انقالب اســالمی حضور داشته 
است و در مســائلی که خأل وجود 
دارد ورود کرده و به دســتگاه های 
مربوطــه کمک می کند. ســپاه در 

دوران جنگ زمانی که نیاز بود، به 
کمک نیروهای نظامی رفت و پس 
از جنگ نیز در حوزه های فرهنگی 
و محرومیت زدایی اقدامات خود را 

از سر گرفت.
بخش   در  جعفری  سرلشــکر 

دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 
بیشترین فراوانی مناطق محروم در 
اســت، خاطرنشان  تهران  حاشیه 
کــرد: با توجه بــه فراوانی مناطق 
محروم در حاشــیه تهران فرصتی 
برای مسئوالن استان تهران فراهم 

شده که در محرومیت زدایی از این 
مناطق حاشیه ای از یکدیگر سبقت 

بگیرند.
وی گفــت: مشــکل و نیــاز 
مناطــق محروم صرفــاً مربوط به 
مسائل زیرساختی و تأمین مسکن 
نمی شــود، بلکه الزم است پس از 
تأمین سالمتی مردم این مناطق، 
نیز در دســتور کار  اشــتغالزایی 

مسئوالن قرار بگیرد.
سرلشــکر جعفــری در پایان 

»نوبت دوم«
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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                                                                                                                                                                                                  

اصالحیه آگهی مناقصه 
عمومی یک مرحله ای
نوبت اول )6۴/95۲3(

هزینه درج آگهی در نشریات به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشــتی، درمانی استان اردبیل، مناقصه 
پروژه احداث خانه های بهداشــت کوالنکوه، گورادل، کمی آباد )شهرســتان اردبیل( را 
به شــرح ذیل اصالح می نماید، لذا شرکت های دارای صالحیت برای اصالح از شرایط 

مناقصه می توانند به شرح ذیل اقدام نمایند.
خرید اسناد: از روز شنبه مورخه 1395/10/25 لغایت ساعت 13:00 روز پنجشنبه 

مورخه 1395/10/30
تســلیم اسناد به دبیرخانه: از روز شنبه مورخه 1395/11/2 لغایت ساعت 14:00 روز 

سه شنبه مورخه 1395/11/12 
تاریخ و محل گشایش اسناد: روز شنبه مورخه 1395/11/16 راس ساعت 10:00 
قبل از ظهر در ســتاد مرکزی دانشگاه واقع در انتهای خیابان دانشگاه - جنب شهرک 

دادگستری
محل تهیه / خرید اسناد: شهرســتان اردبیل - مرکز بهداشت شهرستان اردبیل - 

واحد امور قرارداد
محل تسلیم اسناد: دبیرخانه ستاد مرکزی دانشگاه واقع در انتهای خیابان دانشگاه 

- جنب شهرک دادگستری 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 220/000/000 ریال )دویست و بیست میلیون 

ریال(
هزینه تهیه اســناد: 1/500/000 ریال )یک میلیون و پانصــد هزار ریال( واریز به 
شماره حساب 2178580803000 نزد بانک ملی شعبه مرکزی اردبیل به نام دانشگاه 

علوم پزشکی اردبیل
رتبه مورد نظر: حداقل )ابنیه 5( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و صالحیت 
ایمنی پیمانکاران مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نام شرکت پیمانکار 

)شخص حقوقی( و ارائه کد معامالتی بورس از کارگزاران بورس
مدت اعتبار پیشنهادات: 40 روز کاری می باشد.

داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر با شماره تلفن 045-33522191 
دفتر فنی و عمرانی دانشــگاه علوم پزشــکی اردبیل تماس حاصل نمایند. یا به سایت 

اینترنتی دانشگاه به نشانی زیر مراجعه نمایند.
 http://poshtibani.ac.ir/fa/vc-poshtibani

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی استان اردبیل

برگ سبز خودروی سواری پراید به رنگ نقره ای 
متالیک به شــماره پالک 22 ایــران 657 م 91 
بــه شــماره شاســی  S1412288104032 و 
شماره موتور  3242883بنام عارفه محقق فرزند 
علی اکبر مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند مالکیت خودرو کامیون- باری بغلدار بنز ال پی 36/608 
به شــماره پالک 842ع76- ایــران18 به رنگ نارنجی- 
روغنی مدل1381 و شماره موتور 33491010157597 
و شماره شاســی 37405116426425 مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
)نوبت اول(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب صباح ویسی فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 
3259092668 صادره از کرمانشاه در مقطع کارشناسی تربیت بدنی صادره 
از واحد دانشــگاهی کرمانشاه با شــماره 158919204313 مفقود گردیده 
است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد کرمانشاه - شهرک ژاندارمری ارسال نماید.

برگ ســبز و ســند بنجاق خودرو سواری پژو 206 به 
شــماره پالک 589 م72- ایران 14 به رنگ نقره ای- 
متالیک مدل 1387 و شماره موتور 14187004652 
و شماره شاسی NAAP03ED88J003935 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 
موضوع:  اجرای پروژه های مربوط به سدســازی و آبخیزداری و نظارت بر آنها اجرای سیستم های 
مربوط به آب رســانی و گازرسانی اجرای عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان 
و راه و شــبکه های آبرســانی و نظارت در امور مربوطه در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات 
فعالیــت پس از اخذ مجوزهــای الزم )ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزلــه اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد(
مدت:  از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکــز اصلــی:  کرمان خیابان فلســطین کوچه 18 ســاختمان ســلمان طبقه دوم کدپســتی 
 7614617844

سرمایه شرکت:  مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به 100 سهم 10/000 که تعداد 0 سهم آن بی نام 
می باشد که مبلغ 350/000 ریال بابت ســرمایه شرکت طی گواهی شماره 95/10/1-1586 نزد 
بانک صادرات میدان بسیج پرداخت گردیده و مبلغ 650/000 ریال در تعهد سهامداران می باشد. 

اولین مدیران: 
- آقای وحید خلیفهء به عنوان رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 3071794304

- آقای کرامت خلیفهء  به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی 3131399791
- آقای سعید خلیفهء  به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 3071878060

- آقای حمید خلیفهء  به عنوان عضو هیئت مدیره به شماره ملی 3060013586
- خانم راضیه خلیفهء  به عنوان عضو هیئت مدیره به شماره ملی 3060243425 انتخاب گردیدند. 
دارندگان حق امضا:  کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها 
و عقود اســالمی و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اختیارات مدیرعامل:  طبق اساسنامه

بازرس اصلی و علی البدل:  آقای احســان قاضی زاده احســایی به شــماره ملی 2980129097 به 
سمت بازرس علی البدل

آقای سیدمحمدحسن ســعیدی خبیصی به شماره ملی 2993976184 به سمت بازرس اصلی به 
مدت یکسال انتخاب گردیدند. 

روزنامه کثیراالنتشار حدیث کرمان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

آگهی مزایده
در پرونده کالســه 940465 اجرا محکوم علیه خانم مناره گل لو فرزند فرمان محکوم به 
پرداخت 60/000/000 ریال محکوم به مالی در حق بهاره کاظمی با وکالت فرزانه غریب 
و نیز مبلغ 7/100/000 ریال نیم عشــر دولتی با توجه به جلب و دســتگیری محکوم 
علیه و اعزام به اجرای دادگستری محکوم علیه در اجرای دادگستری درخواست توقیف 
اموال بالمعارض خود شــامل 1- تابلو شــمایل 2- تابلو چله ابریشم را معرفی می نماید 
که پس از ارجاع به کارشناس هر یک را 1- یک عدد تابلو شمایل به ابعاد 108 در 87 
با قاب و رج 45 و اختالف طول و عرض یک ســانتی متر و پودزدگی و ظریف و متوسط 
به مبلغ 6/500/000 ریال 2- تابلو فرش محفل شعرخوانی با چله ابریشم به ابعاد 116 
در 93 ســانتی متر با قاب با رج 50 و اختالف طول عرض 2 ســانتی متر و باالزدگی و 
کدر بودن و نامرغوب بودن جنس به مبلغ 21/000/000 ریال برآورد نموده اســت که 
در اجرای مواد 51 و 137 قانون اجرای احکام در روز پنجشــنبه مورخه 95/11/14 در 
اجرای دادگستری به فروش می رسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به خریدار 
یا خریدارانی که به باالترین قیمت خریدار باشــند فروخته خواهد شد و ده درصد بهای 
اموال فروخته شده فی المجلس از خریدار اخذ و به مابقی آن یک ماه فرصت داده خواهد 
شــد. طالبین می توانند تا 5 روز قبل از روز مزایده از اموال منقول فوق واقع در اجرای 

دادگستری دیدن و در صورت تمایل نسبت به خرید آن اقدام نمایند. 
داور اجرای دادگستری تنکابن:  رحیمی م الف932/95

خانم لیال بنیادی فرزند احمد نظر به اینکه در پرونده کالسه 950590 به اتهام تهدید 
و توهین از طرف این دادســرا تحت تعقیب قرار دارید بدینوســیله در راســتای ماده 
174 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوید. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 

انتشار آگهی موضوع رسیدگی و اظهارنظر می گردد.
دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان تنکابن
محسن کفشگری

آگهی احضار متهم

م الف 933/95

در پرونــده کالســه 950080 اجرای احکام مدنــی وفق نیابت 
اعطائی از اجرای احکام مدنی شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع شــهید باهنر تهــران یک باب ســاختمان واقع در آوج 
دهســتان حصار روستای دشتک پالک 250 فرعی از 84 اصلی 
متعلق به غالمحســین تقی لو فرزند توکل که توسط کارشناس 
رســمی دادگستری به قیمت پایه یک میلیارد و هفتصد میلیون 
ریال ارزیابی شــده اســت این اجرا قصد دارد امــوال فوق الذکر 
را از طریــق مزایده عمومی در تاریخ 95/12/2 روز دوشــنبه از 
ســاعت 10 الی 11/30 در محل اجرای احکام مدنی دادگستری 

شهرستان آوج به قیمت پایه به فروش برساند.
طالبین و خریداران می توانند »پنج روز قبیل از شــروع مزایده 
نســبت به مالحظه اموال توقیفی و مزایده ای اقدام نمایند« در 
زمان شــروع مزایده حضورا شــرکت نمایند. بدیهی است برنده 
مزایده کســی می باشــد که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید 
و خریدار می بایســت 10٪ پیشــنهادی خود را نقدا و مابقی را 
ظرف یک ماه به حســاب ســپرده دادگاه  واریــز نماید که پس 
از تأیید مزایده توســط دادگاه تقاضــای انتقال مالکیت اموال را 
نماید در صورتی که خریدار مابقی مبلغ مزایده را در زمان مقرر 
به حســاب ســپرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف نماید ٪10 
پیشــنهادی خریدار به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد و 

خریدار هیچگونه حق اعتراضی نخواهد داشت.

کریمی- مدیر دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگستری شهرستان آوج

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
)نوبت اول(

»آگهی مزایده نوبت اول«
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به کالســه 950260 اجرای احکام حقوقی سقز، اموال 
متعلق به آقای فرزاد یزدانی )محکوم علیه( توقیف گردیده اســت لذا در اجرای پرونده 
مذکور اموال مشــروحه ذیل، حسب درخواست محکوم له در تاریخ 1395/12/4 ساعت 
10 صبــح در دفتر اجرای احکام مدنی به مزایده گذاشــته می شــود، مزایده از قیمت 
کارشناســی شده بعنوان قیمت پایه شــروع می شــود و برنده مزایده کسی است که 
باالترین قیمت را بپردازد و برنده بایســتی فی المجلس ده درصد قیمت کارشناســی 
شــده ملک موصوف را بحساب سپرده شــماره 2171294253007 دادگستری سقز 
واریــز و ظرف یک ماه آینده از تاریخ مزایده ترتیب پرداخت مابقی قیمت آن را بدهد. 
ضمنا کســانی که قصد بازدید از ملک مورد مزایده را داشــته باشند، پنج روز مانده به 
روز مزایــده با مراجعه به این دادگاه و با اخذ مجوز وفق مقررات می توانند از آن بازدید 
بعمل آورند؛ مشــخصات مال مورد مزایده یک واحد آپارتمانی واقع در شهرک دانشگاه 
خ موالنا کوچه بردیار به شماره پالک 3365 فرعی از 23 اصلی با مالکیت فرزاد یزدانی 
با مســاحت 71/66 مترمربع در طبقه همکف از قرار هر مترمربع 10/000/000ریال و 

جمعا با قیمت 716/600/000 ریال.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری سقز- انور رحیمیان م الف2006

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
گواهی نامه موقت پایان تحصیالت اینجانب اســماعیل قنواتی فرزند ابراهیم 
به شــماره شناســنامه 358 صادره از رامهرمز در مقطع کارشناسی رشته 
مدیریت دولتی صادره از واحد دانشــگاهی سیستان و بلوچستان با شماره 
11/9896 - 79/6/19 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشــگاه سیستان و بلوچستان به نشانی: 

زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان واحد فارغ التحصیالن ارسال نماید.

احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب شهرســتان ســقز آقای کاوه مروتی فرزند عبداهلل به 
اتهام حمل موادمخدر )5 ســانت شیشــه( از طرف این دادسرا 
تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه به واســطه معلوم نبودن 
محل اقامــت او ممکن نگردیده بدین وســیله در اجرای ماده 
174 قانون آیین دادرســی کیفری مراتــب را به نامبرده ابالغ 
تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی در شعبه چهارم 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان سقز جهت پاسخگویی به 
اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه 

از انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
دادیار شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان سقز- داوود بداقی حسین آبادی

خواهــان/ شــهرکرد- خیابــان کاشــانی- دادگســتری شهرســتان 
شــهرکرد- مجتمــع شــوراهای حل اختالف شــهرکرد ارجــاع و به 
کالســه 9509983844100352 ثبــت گردیده که وقت رســیدگی 
آن 1395/11/27 و ســاعت 30: 9 دقیقه تعیین شــده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواســت خواهان/ شــاکی و به 
تجویز ماده73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف 
شماره 1 شهرستان شهرکرد- احمدیان

شــهرکرد- خیابان کاشانی- دادگستری شهرستان شهرکرد- مجتمع 
شوراهای حل اختالف شهرکرد

آگهی حصر وراثت
آقای محمد شــهرت بافکار نام پدر حســین بشناسنامه 38017 صادره از سبزوار 
درخواســتی بخواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم 
مرحوم حســین شــهرت بافکار بشناســنامه 4560 صادره کنســولی بصره در 
تاریخ 1390/4/24 در شــهر اهواز اقامتگاه دائمــی خود فوت ورثه اش عبارتند از
 1- متقاضی با مشخصات فوق 2- فاضل بافکار شماره شناسنامه 38018 صادره 
سبزوار 3- علی بافکار شــماره شناسنامه 38012 صادره سبزوار 4- کریم بافکار 
شــماره شناسنامه 38014 صادره ســبزوار 5- عدنان بافکار شــماره شناسنامه 
38013 صادره ســبزوار 6- ریاض بافکار شماره شناسنامه 38015 صادره سبزوار 
)فرزندان ذکور متوفی( و الغیر بشــرح دادخواســت تقدیمــی 950597/8/95 

حقوقی می باشد.
اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یــک نوبت آگهی می نماید تا

 هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه بدادگاه 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

سند کمپانی خودرو ســواری سایپا 131EX به 
شماره پالک 691 ل 13-ایران14 به رنگ سفید 
روغنی مدل 1392 و شــماره موتور 4853022 
  NAS411100D3496008 شاســی شماره  و 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند مالکیت )برگ سبز( خودرو هیوندا IX55 وراکروز 
انتظامــی 475م54-ایران41،  مدل 2011 بشــماره 
شــماره موتور G6DAAA575671 و شماره شاسی 
KMHNU81C9BU150388 بنــام آقــای امین 

نیک فر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

احضار متهم

دادیار شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان سقز - داوود بداقی حسین آبادی

نظر به اینکه در پرونده 950853 شــعبه چهارم دادیاری دادســرای 
عمومی و انقالب شهرستان سقز فرشید جعفری فرزند محمد به اتهام 
غیبت غیرموجه از زندان پس از مرخصی موضوع شــکایت دادستان 
دادســرای عمومی و انقالب شهرستان ســقز تحت تعقیب می باشند 
و ابالغ احضاریه ها به واســطه معلوم نبــودن محل اقامت آنها ممکن 
نگردیده بدین وســیله در اجــرای ماده 174 قانون آیین دادرســی 
کیفری مصوب 1392 مراتب را به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ انتشــار آگهی در شعبه چهارم دادیاری و دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان سقز جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند 
در صــورت عدم حضور پس از یک ماه از انتشــار آگهی اقدام قانونی 

معمول خواهد شد.

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت عمران و مسکن سازه پایدار استان 
اردبیل )سهامی خاص/ در حال  تصفیه( )شماره ثبت 9۷00- شناسه 

ملی 10۲۴01۲۲611( )موضوع ماده ۲۲5 ق.تجارت( )نوبت اول(
بدینوســیله از کلیه بستانکاران شرکت عمران و مسکن سازه پایدار استان اردبیل )سهامی خاص/ در حال تصفیه( دعوت 
به عمل می آید جهت اســتیفای حقوق خود حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ انتشــار این آگهی به مدیر تصفیه شــرکت به 
نشانی: اردبیل- چهارراه باغمیشه به طرف عالی قاپو ساختمان سیلور هاوس طبقه اول پالک 220 مراجعه نمایند. در غیر 
این صورت برابر مقررات با آنها رفتار خواهد شــد. این آگهی ســه نوبت و هر نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و 

کثیراالنتشار شرکت درج می گردد.
مدیرتصفیه شرکت عمران و مسکن سازه پایدار استان اردبیل )سهامی خاص/ در حال تصفیه(
 بهروز قربانی عموقین 

تأسیس شرکت سهامی خاص ره گستران زیما کویر 
در تاریخ 1395/10/22 به شماره ثبت 14728 

به شناسه ملی 14006486873


