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به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/01/24 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: ایمان ســراجی به شماره ملی 0074785273 با پرداخت مبلغ 130000000 ریال 
در ردیف شــرکاء قرار گرفت. در نتیجه ســرمایه شرکت از مبلغ 1000000000 ریال  به 
مبلــغ1130000000 ریــال  افزایش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید. 
لیســت شرکا بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل است: ماندانا سادات مرتضوی به کد ملی 
0453335292 دارنده مبلغ 250000000 ریال، شــبنم محمدی اشتهاردی به کد ملی 
0081246341 دارنده  مبلغ 250000000ریال شــرکت تجارت الکترونیک ویرابرید به 
شناسه ملی 10320743348 دارنده مبلغ 500000000ریال ایمان سراجی به شماره ملی 

0074785273 دارنده مبلغ 130000000 ریال

آگهی تغییرات شرکت گروه تجارت الکترونیک سالمت ورزشان 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 474717 و شناسه ملی 14005043230 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )96924(

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/06/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای 
محمدحسین ذوالفقاری طهرانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره با کدملی 0043216031- 
آقای احمد بیدآبادی به نمایندگی از شــرکت انتقال داده های نداگســتر صبا به شناسه ملی 
10102591792 به سمت  رئیس هیئت مدیره  با کدملی 0041638158- آقای عبدالحسین 
بیدآبادی به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بــا کدملی 0043821121- آقای احمد 
بیدآبادی با کدملی 0041638158 به نمایندگی از شرکت انتقال داده های نداگستر صبا به 
شناســه ملی 10102591792 برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل: چک و ســفته و بروات، قراردادها، عقود اسالمی و به طور 
کلی هرگونه قراردادی که برای شــرکت ایجاد تعهد نماید به امضاء 2 نفر از 3 نفر ردیف های 
1 تا 3 اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شــرکت و اوراق عادی و مراســالت اداری به امضاء 

هر یک از 3 نفر از ردیف های 1 تا 3 اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 

آگهی تغییرات شرکت پرورش داده ها شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 69792 و شناسه ملی 10101147298 

سازمان ثبت  اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )96926(
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اساس ضعف هاي جنبش هم همین است. جنبش بایستي متکي به اصول 
اولیة خود باشد. 

بحثي در مورد نفي سلطه پذیري داشتم و اینکه از نظر تفکر اسالمي، 
ستمگر و ستم پذیر در یک ردیف قرار دارند. در این موضوع، آیاتي از قرآن 
را خواندم، یا به برگزیده اي از آیات یا مضمون چند آیه اشاره کردم. برخي از 
روایات مربوط به نفي سلطه پذیري را مطرح کردم که بحث اسالمي جالبي 
و  کردم  بررسي  را  امروز  جهاِن  سیاسي  مسائل  هم  بعد  بود.  حضار  براي 
مفصاًل و مشروحاً دربارة آپارتاید و تبعیض نژادي صحبت کردم. در این مورد 
بیانیه هایي که هیچ  و  از قطعنامه ها  به جنبش عدم تعهد هشدار دادم که 
اثري ندارند پرهیز کنند، چرا که امروز آفریقا عمل مي خواهد، بیانیه هاي 
پوچ و بي محتوا، به کار آفریقاي جنوبي و کشورهاي جنوب آفریقا نمي آید. 
جنگ  اصلي  ماهیت  که  گفتم  دادم.  شرح  کاماًل  هم  را  جنگ  مسئلة 
چیست، اینکه این جنگ حمله به انقالب بود و دفاع ما، دفاع از انقالبمان 

است. 
و مسئلة فلسطین را، باز به طور کاماًل مشروح بیان کردم و ابعاد مختلف 
آن را آوردم و بحث هاي دیگري در مورد آمریکاي التین، مسائل اقتصادي 

و نظامي جهان، و مسائل دیگر.
همان طورکه اطالع دارید، در پخش تلویزیوني خارج از سالن، اختاللي 
به وجود آمد که بعد مقامات زیمبابوه از این امر عذرخواهي کردند و مجدداً 
و چیزي  نبود  اختاللي  سالن  داخل  در  لیکن  کردند.  را پخش  نطق  همة 
محسوس نشد. بعد از آنکه سخنراني ما تمام شد ـ هم سخنراني روز اول 
که در مراسم تشریفاتي و جشن ها بود و هم بعد از این سخنراني ـ افراد 
متعددي به من مراجعه کردند، از مضمون نطق تشکر کردند. بعضي ها به 
من گفتند که این حرف هاي همة ماست، منتهي، آن که جرأت بیان آنها را 

دارد، ایران است؛ دیگران جرأت ابراز آن را ندارند. 
ایران در این اجالس، همان موضع نه شرقي، نه غربي بود که  موضع 
دل  که  نکردیم  سعي  اجالس  این  در  ما  شد.  بیان  قاطع  و  صریح  به طور 
آزاد  و  رهبران مستقل  به  و  ملت ها  به  بلکه  آوریم،  به دست  را  ابرقدرت ها 
تکیه  به جاي  ندهند؛  تکیه  قدرت ها  به  و  باشند  آزاد  که  گفتیم  کشورها 

دیروز صبح، غواصان لشکر امام حسین از سمت راست اسکلة اَلُعمّیه باال 
رفتند و عملیات کربالي سه را آغاز کردند. دشمن فکر نمي کرد ایران بعد از 
سه سال، دوباره عملیات دریایي انجام دهد. درگیري شروع شد و قایق هاي 
تندرو، رزمندگان را به اسکله رساندند. پس از چهار ساعت درگیري، دشمن 
از  دو،  این  شد.  کشیده  آتش  به  هم  البکر  اسکلة  داد.  دست  از  را  اسکله 
عمده ترین پایگاه هاي صدور نفت عراق بودند که به خصوص این روزها بسیار 
فعالیت مي کردند. وقتي که چندین ماه پیش، فاو سقوط کرده بود، بعثي ها 

*  آیت اهلل خامنه اي در مصاحبه رادیویی از هراره: به  
جوانان شجاع و رزمنده که امروز »بار سنگین انقالب« را 
در »حساس ترین جبهه ها« بر دوش دارند، عرض مي کنم 
که پیروزي هاي آنها اثر مستقیمي در محافل سیاسي و در 

هشتمین اجالس عدم تعهد دارد. و خیلي زود در دوستان و 
دشمنان ما اثر خود را مي گذارد.

از هراره تا تهران - 37

* چهارشنبه صبح، آخرین اخبار عملیات کربالي 
دو و سه را به آقاي خامنه اي مي رسانند. کربالي دو 

مربوط به دو روز قبل، در منطقة حاج عمران بود که با 
حضور نیروهاي مجاهد عراقي تیپ بدر انجام گرفت و 

کربالي سه هنوز در خلیج فارس جریان دارد.
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
گفتگوی ســوم از سلســله 
پوســت جنگ  زیر  گفتگوهای 
که روایت جنگ تحمیلی از آن 
سوی خاکریز است به مصاحبه 
عنان شــربل با نــزار الخزرجی 

اختصاص دارد:
* غسان شربل: کی برای 
بــار در جنگ عراق  اولین 
و ایران از ســالح شیمیایی 

استفاده شد؟
-نزار الخزرجی: ]بار اول[ در 
اواسط دهه هشتاد ]میالدی/ دهه 
شصت شمسی[ در پاسخ به امواج 
انســانی پشت سر هم ایرانیها از 
سالح شــیمیایی استفاده شد. 
سالح شیمیایی اکثرا به وسیله 
نیروی هوایی و برخی وقتها هم 
از طریق نیروی موشکی ]ارتش 
عراق[ اســتفاده می شد ... فکر 
می کنم ســالح شیمیایی اولین 
بار در سال 1984 استفاده شد. 
زمانش را دقیق به خاطر ندارم. ...

می تواند  کســی  چه   *
از سالح شیمیایی  عراق  در 
کار  روند  و  کند  اســتفاده 

چگونه است؟ 
-به کارگیری این سالح ذیل 
عنوان »حمــالت ویژه« تعریف 
می شــود. و دستور این حمالت 
فقــط و تنها فقــط می تواند از 
طــرف فرمانده کل قــوا  صادر 
گردد. استفاده و تعیین زمان و 
کنترل عملیات، اموری است که 
بــه فرمانده کل برمی گردد. این 
ســالح در هیئت صنایع نظامی 
ساخته می شود، ولی از دو طریق 
استفاده می شود: نیروی هوایی، یا 
سالحهای پرتابیابی که گارد ویژه 
ریاست جمهوری در اختیار دارند. 
و جابه جایی ســالح شیمیایی و 
سوار کردن آن و زمان شلیکش 
و اســتفاده اش جــزو اختیارات 
فرمانده کل  اختصاصی شخص 

است.
بمبــاران  می تــوان   *
]شیمیایی[ حلبچه را هم در 

همین چارچوب دانست؟
- حلبچه به دســتور فرمانده 
کل قــوا مورد حملــه هوایی قرار 
گرفت. راستش چیزی که رخ داد، 
عجیب و غریب بود. علی حســن 
المجید، مســئول ]ناحیه[ شمال 
بود و اختیارات ویژه کاملی هم به او 
داده شده بود. در آن زمان، ایرانیها 
در آن منطقه حمالتی داشــتند. 
نیروهای امنیتی و حزبی به علی 
حســن المجید خبر می دهند که 
افتاده  ایرانیها  حلبچه به دســت 
است. او هم به صدام خبر می دهد. 
صدام وقتی خبر را می شنود دستور 
انجــام »حمله ویژه« به حلبچه را 
صــادر می کند، با ایــن خیال که 
تلفات سنگینی از ایرانیها خواهد 
گرفت. حمله، هوایی بود. و عجیب 
اینکه حلبچه در آن ســاعتی که 
مورد حمله قــرار گرفت هنوز به 
دست ایرانیها نیفتاده بود و هنوز 
در آن تعدادی از ســربازان عراقی 
حضور داشتند. و برخی از رهبران 
کردها تأییــد نمودند که در بین 
قربانیان حلبچه، جسد چند سرباز 
عراقی را هم پیدا کردند. نه فرمانده 
لشگری که مسئول تأمین امنیت 
آن منطقــه بود از این حمله خبر 
داشــتند، نه فرمانده سپاه]ی که 
آن لشــگر ذیل آن قرار داشت[ و 
نه من )رئیس ستاد کل( و نه وزیر 
دفاع ارتشبد ستاد عدنان خیراهلل 
)که جانشین فرمانده کل هم بود(. 
بعــد از اینکــه حمله صورت 
گرفت خبرش را شنیدیم. فرمانده 
سپاه اول، ســپهبد کامل ساجد 
مشــغول فرماندهی نبردی در آن 
بخش بــود و مقداری نیرو هم در 

حلبچه داشت. 
یک دسته نیروی حزبی بودند 
)از بخش های سیاسی نظامی و غیر 
نظامی( که مستقیما با علی حسن 
المجید )که مسئول حزب ]در آن 

* نزار الخزرجی: عجیب اینکه حلبچه در آن ساعتی که 
مورد حمله قرار گرفت هنوز به دست ایرانیها نیفتاده بود 
و هنوز در آن تعدادی از سربازان عراقی حضور داشتند.

*نزار الخزرجی: حلبچه به دستور فرمانده کل قوا 
مورد حمله هوایی قرار گرفت. راستش چیزی که 

رخ داد، عجیب و غریب بود. 

چرا صدام در حلبچه از سالح شیمیایی استفاده کرد؟

منطقه[ و مقرش در کرکوک بود( 
تماس داشتند. آنها به او خبر داده 
بودنــد که حلبچه ســقوط کرده 
و او هم با صــدام تماس گرفته و 
پیشــنهاد انجام »حمله ویژه« را 
داده بــود و صدام هــم به نیروی 
هوایی دســتور داده بود که حمله 
کند. فکــر می کنم این جریان در 
روز 16 مارس 1988 ]26 اسفند 
1366[ بود. یاد هست که سپهبد 
کامل ساجد با من تماس گرفته بود 
و هیچ چیز از حمله نمی دانست. 
صدام او را در ســال 1998 اعدام 

کرد.
* درباره داســتان سالح 
افسران  جلسه  در  شیمیایی 

ارشدی بحثی نشد؟
- این موضوع خارج از اختیارات 
و صالحیت و چارچوب ارتش بود.
* صدام با تو که رئیس ستاد 
درباره سالح  بودی  ارتش  کل 

همزمان با اجالس هراره
 شاهرگ اقتصادی صدام قطع شد

رئیس ستاد کل حزب بعث عراق روایت می کند

که مثال عــزت ابراهیم الدوری، 
رهبری  رئیس شــورای  معاون 
انقالب، در روز 17 آپریل 1988 
]28 فروردیــن 1367[ از رادیو 
بشنود که فاو آزاد شده است؟ در 
وهله اول، مردم خیال می کنند 
که کسی در حد و جایگاه عزت 
ابراهیم الدوری باید در بزرگترین 
نبرد جنگ عراق و ایران ]یعنی 
نبرد فاو[ دخیل بوده باشد ولی 
می بینیم که او خبر آزادســازی 
فــاو را همانطور می شــنود که 
هر شــخص دور ]از موضوعی[ 
می شنود. این روش صدام حسین 
بــود. مثال من به عنوان فرمانده 
ســتاد کل، نمی توانستم چیزی 
از فرمانده نیروی هوایی بخواهم. 
نمی توانســتم به او یــا به مدیر 
دستگاه اطالعات دستوری بدهم.
* هدف از این روش چه 

بود؟
-جلوگیــری از هرگونه دور 
هم جمع شدن و »گروه شدن« 
در بیــن فرماندهــان نیروها؛ و 
اینکه ارتباط همه مســتقیما با 

خبرنگاران خارجي را روي این دو اسکله بردند تا نشان دهند شماِل خلیج 
فارس هنوز در دست آنهاست. 

نیروهاي عمل کنندة عملیات کربالي سه زیاد نبودند و زمان عملیات 
هم کوتاه بود، اما هدف از نظر اقتصادي و سیاسي مهم بود، به خصوص در 
حین برگزاري اجالس سران عدم تعهد. رژیم بعثي خوب مي دانست که هر 
موشک و بمبي که به اسکله اصابت مي کند، ضربه اي است که بر سرمایة 
خودش مي زند، اما چاره اي نداشت؛ هرچه آتش داشت، آورده بود تا اسکله 
را آزاد کند: موشک زمین به زمین، ناوچه هاي جنگي، هواپیما و هلي کوپتر، 

همه با هم اسکله را مي کوبیدند. 
چهارشنبه، 12 شهریور 1365

به  را  سه  و  دو  کربالي  عملیات  اخبار  آخرین  صبح،  چهارشنبه 
منطقة  در  قبل،  روز  دو  به  مربوط  دو  کربالي  مي رسانند.  آقاي خامنه اي 
حاج عمران بود که با حضور نیروهاي مجاهد عراقي تیپ بدر انجام گرفت 
و کربالي سه هنوز در خلیج فارس جریان دارد. بنا بر اطالعات، قرار شده 
ضربة  عملیات  دو  این  شود.  تخلیه  و  منهدم  کاماًل  اسکله  ظهر  تا  است 
سنگیني به رژیم بعثي زده اند. در همین دو روز، 63 نفر از نیروهاي بعثي 
کشته و بیش از صد نفر اسیر شده اند. دو هواپیماي جنگي  دشمن سقوط 
کرده و یک ناوچة جنگي منهدم شده. عالوه براین، یکي از مجهزترین مراکز 
راداري بعثي ها که در اسکله مستقر بود، از بین رفته است. آقاي خامنه اي 
ایران  مردم  با  تا  مي شوند  آماده  و  مي کنند  مطالعه  را  اخبار  و  گزارش ها 

صحبت کنند. 
قرار است ارتباط از طریق صدا و در برنامة زندة رادیو ایران باشد. خبر 
نطق تاریخي دیروز در ایران پیچیده است و اعالم شده که رئیس جمهور، 

صبح چهارشنبه، به طور زنده از هراره با رادیو مصاحبه خواهند کرد. 
یک ساعت ونیم  با  مي شود،  شروع  رادیو  بخیر«  صبح  »سالم  برنامة 
حاضر  ویال  در  صبح   6:30 ساعت  حدود  آقاي خامنه اي  ساعت.  اختالِف 
شده اند تا مصاحبه را شروع کنند. صداي پرنشاط محمود شهریاري ـ که 

آن زمان هنوز معروف نشده بود ـ مصاحبه را شروع مي کند: 
این  امروز  ایران!  الرحیم. سالم، صبح به خیر ملت  الرحمن  »بسم اهلل 
سالم را از چند هزار کیلومتر فاصله، از جنوب قارة سیاه، از هراره، پایتخت 
زیمبابوه به شما ملت شریف مي رسانیم. جایي که امروز مرکز توجه رسانه ها 
اجالس سران  پیش، هشتمین  روز  دو  از  و  است  و خبرگزاري هاي جهان 
کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در آن آغاز شده. همان طورکه همکارانم 
به اطالعتان رسانده اند، افتخار داریم که در خدمت رئیس جمهور محبوب 
و فاضل، جناب آقاي حجت االسالم و المسلمین خامنه اي هستیم و از ایشان 
خواهش مي کنم در مورد این اجالس و به ویژه نطق مفصل و مهم دیروز و 

دیدارهایي که داشته اند، توضیحاتي بفرمایند.«
آقاي خامنه اي بعد از سالم به امام، خانواده هاي شهدا و ایثارگران، امت 
شروع  را  مردم  با  صحبتشان  شهدا،  طیبة  ارواح  بر  درود  و  پرور،  شهید 

ملت هاي  دشمنان  که  بزرگ  قدرت هاي  سیاسِي  و  مادي  کمک هاي  به 
مظلومند، به مردمشان تکیه کنند. 

مجموعاً، آن طور که به نظر مي رسد، نطق در ذهن اکثر حضار جا گرفت 
و کساني در اثناي ایراد نطق یا بعد از آن، تشویق کردند. 

در مورد سؤال شما که با چه کساني مالقات داشتم، رؤساي هیئت هاي 
مالقات هایي  هم  صبح  امروز  کردند.  مالقات  من  با  اول  شب  از  متعددي 
دارم که باید بروم. اسم همه را نمي توانم بیاورم، ولي در حدود سي مالقات 
برخي در مورد مسائل  با  و  بود  و عادي  بعضي ها دیدارهاي ساده  داشتم. 
دوجانبه، مسائل اجالس، یا مسائل جهاني صحبت کردیم. بسیاري از سران 
کشورها به محل اقامتگاه من آمدند و برخي در سالن مالقات هاي مجاور 

سالن اصلي دیدار کردند. و مجموعاً این دیدارها بسیار خوب بود. 
چند نفر از سران کشورها، مخصوصاً، به حضرت امام سالم رساندند و از 

ایشان یاد کردند. برخي به امام و مردم کشور سالم رساندند.
که  است  این  کنم  عرض  عزیزمان  ملت  به  پایان  در  مي خواهم  آنچه 
آوازة شجاعت هاي رزمندگان ما و شجاعت هاي ملت ما در همة میدان ها، 
اعم از میدان نظامي، یا میدان اقتصادي، اجتماعي و سیاسي، به همه جاي 
دنیا رسیده و حتي دشمنان و مخالفین ما هم آن را قبول دارند و این مایة 
افتخار است. به هرحال، کار اجالس در چند روز آینده هم ادامه دارد و ما 
امیدواریم بتوانیم وظایف خود را انجام دهیم. والسالم علیکم و رحمـهًْ اهلل.«

شیمیایی صحبتی نکرده بود؟
- صــدام با هر فرمانده نظامی 
دربــاره چیزهایی که به نیروهای 
تحت امــر آن فرمانده مربوط بود 
حــرف مــی زد. با هیــچ فرمانده 
نیرویــی دربــاره چیــزی که به 
نیــروی دیگر مربــوط بود حرف 
نمی زد. می خواست هر کس نقش 
محدودی داشته باشد و شناخت هر 
فرمانده منحصر باشد به نیرویی که 
در اختیارش است. هیچ کس نبود 
که همه چیز را بداند جز فرمانده 
کل قوا. آیا کسی باورش می شود 

مي کنند. مضمون صحبت ها این است:
»ابتدا پیروزي رزمندگان اسالم در دو جبهة شمال و جنوب را به همة 
ملت ایران و به رهبر عزیزمان تبریک مي گویم و به جوانان شجاع و رزمنده 
که امروز »بار سنگین انقالب« را در »حساس ترین جبهه ها« بر دوش دارند، 
عرض مي کنم که پیروزي هاي آنها اثر مستقیمي در محافل سیاسي و در 
هشتمین اجالس عدم تعهد دارد. و خیلي زود در دوستان و دشمنان ما اثر 
خود را مي گذارد؛ دوستان را شاد و دشمنان را غمگین و افسرده مي کند. 
در  را  مسلمین  و  اسالم  کامل  پیروزي  همچنین  و  پیروزي ها  این  ادامة 

جبهه ها، از خداوند متعال آرزومندم.
از  اجالس،  عمومي  جلسة  که  کنم  عرض  باید  اجالس،  این  مورد  در 
صبح دیروز با سخنراني آقاي گاندي شروع شد و دومین سخنران، الجزایر 

و سومین سخنران، من بودم.
روز قبل از آنـ  که مراسم تشریفاتي اجالس در انتقال ریاست از هند به 
زیمبابوه بود ـ من یک سخنراني، به عنوان نمایندة گروه آسیایي داشتم. در 
مورد جلسة دیروز، سخنراني آقاي گاندي بیشتر گزارش سه ساِل گذشتة 
جنبش بود و سخنراني الجزایر هم مطالب کوتاهي بود و بعد از آن سخنراني 

من بود که یک ساعت  و بیست وپنج دقیقه طول کشید. 
در این سخنراني، عمدتاً به ضعف هاي جنبش و علل این ضعف ها اشاره 
کردم و تصریحاً گفتم که جنبش از وظیفة اصلي خود منحرف شده است و 

رئیس جمهور باشد. فرماندهان 
نیروهــای هوایــی و دریایی و 
رئیس ستاد کل و مدیر دستگاه 
اطالعاتــی و ]هیئــت[ صنایع 
نظامی و بخش سیاســی ارتش 
و گارد ریاست جمهوری و گارد 
ویژه ریاست جمهوری و دستگاه 
اطالعات نظامی همه با ]شخص[ 
فرمانده کل مرتبط بودند. و این 
باعث ضررها ]و  تقســیم بنده 
تلفات[ فراوانی برای ما شد چون 
با  مختلف  نیروهای  فرماندهان 

هم هماهنگی نداشتند.

درخشش عرصه های نظامی و دیپلماسی

نیروهاي عمل کنندة عملیات کربالي سه زیاد نبودند و زمان 
عملیات هم کوتاه بود، اما هدف از نظر اقتصادي و سیاسي مهم بود، 

به خصوص در حین برگزاري اجالس سران عدم تعهد. رژیم بعثي 
خوب مي دانست که هر موشک و بمبي که به اسکله اصابت مي کند، 

ضربه اي است که بر سرمایة خودش مي زند، اما چاره اي نداشت.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
 )اسناد رهنی(

به موجب پرونده اجرائی کالسه 9500076 ششدانگ پالک های 1- پالک ثبتی 438 فرعی 
از 8 اصلی بخش 13 سنندج ثبت و صادر و مع الواسطه به آقای حسین زندکریمی منتقل شده 
اســت. 2- پالک 581 فرعی از 2718 اصلی بخش سه سنندج ثبت و صادر و مع الواسطه به 
آقای حسن امجدی گنه بو منتقل شده است 3- پالک 1390 اصلی بخش دو سنندج ثبت و 
صادر و مع الواسطه به آقای حسین زندکریمی منتقل شده است، امالک فوق الذکر طبق سند 
رهنی شماره 34631- 92/12/26 دفترخانه 28 سنندج در قبال مبلغ 1/900/000/000 ریال 
در رهن بانک کشــاورزی قرار گرفته و طبق نظر کارشــناس رسمی پالک 1- پالک ثبتی 
438 فرعی از 8 اصلی بخش 13 سنندج ملکی آقای حسین زندکریمی به مبلغ یک میلیارد و 
سیصد و سی و سه میلیون و هفتصد هزار ریال ارزیابی شده و پالک فوق به مساحت 2000 
متر مربع و جهت اجرای یک واحد پرورش گوساله 100 راسی شامل یک ساختمان مسکونی 
ســرایداری در دو طبقه با زیربنای مجموع حدود 140 مترمربع با اسکلت بنایی و سقف طاق 
ضربی طبقه همکف انبار طبقه اول شــامل یک ساختمان مسکونی سرایداری در دو طبقه با 
زیربنای مجموع حدود 140 متر مربع با اسکلت بنایی و سقف طاق ضربی طبقه همکف انبار 
طبقه اول شامل هال و اتاق، آشپزخانه، سرویس بهداشتی می باشد. دارای استخر در قسمت 
غربی حدود 40 متر مربع و با ارتفاع متوسط 1/5 متر، انباری جنب ساختمان به مساحت 39 
متر مربع با ارتفاع 2/5 متر می باشــد همچنین شامل ســالن نگهداری دام دارای سازه نیمه 
فلزی با پروفیل قوطی و ســقف به صورت ورق فلزی ایرانیــت و با تیرریزی قوطی و کف 
بتنی و به مســاحت 146 مترمربع اعیانی دارای یک واحد انبار کنسانتره با اسکلت نیمه فلز 
به مســاحت های 85 مترمربع با ارتفاع متوسط 4/2 متر مربع سقف ایرانیت شیبدار همچنین 
 KVA25 ملــک دارای یــک حلقه چاه  نیمه عمیق با دبی 1/5 لیتــر در ثانیه و امتیاز برق
و پروانه بهره برداری به مبلغ 1/333/700/000 ریال کارشناســی گردیده است. حدود اربعه: 
شــماال 25 متر محدود است به مراتع جزء پالک اصلی شرقا 80 متر محدود است به مراتع 
جزء پالک اصلی جنوبا به طول 25 متر محدود اســت به آبکن فصلی غربا به طول 80 متر 
محدود اســت به مراتع با حق استفاده از مراتع در ضلع های شمالی و شرقی تا برسد به جاده 
خاکی دوبانده 2- پالک 581 فرعی از 2718 اصلی بخش ســه ســنندج ملکی آقای حسن 
امجدی گنه بو به آدرس: ســنندج- دوشان خیابان اصلی نرســیده به نانوایی باباشیخ کوچه 
بن بست پرتوماه به مساحت عرصه 161/91 مترمربع با قدمت بیش از 28 سال از نو اسکلت 
بنایی با کیفیت مصالح نازل و اجرای نامناسب و سقف چوبی و نمای سیمان دارای انشعابات 
آب و برق و گاز و تلفن و اعیانی دو طبقه به مساحت کل اعیانی 176/08 مترمربع که به مبلغ 
794/000/000 ریال ارزیابی گردیده است حدود اربعه: شماال اول به طول 7/5 متر دیوار به 
دیوار پالک 584 فرعی دوم به طول 7/5 متر دیوار به دیوار پالک 580 فرعی دوم به طول 
5/55 متر دیوار به دیوار پالک 579 فرعی ســوم 5/70 متر دیوار به دیوار پالک 578 فرعی 
غربا اول در دو قســمت که دوم جنوبیست به طول های 8/95 متر دیوار به دیوار پالک 585 
فرعی سوم به طول 3/55 متر درب و دیواریست به کوچه 3- پالک 1390 اصلی بخش دو 
سنندج که پس از استانداردسازی به پالک دو فرعی از 1390 اصلی تغییر یافته است. ملکی 
آقای حســین زندکریمی منتقل شده است، واقع درســنندج خیابان شهدا کوچه مسجد امین 
کوچه بهرام کد پســتی 6614817148 به مساحت عرصه 141/5 مترمربع با قدمت بیش از 
30 ســال از نوع اسکلت مصالح بنایی و ســقف طاق ضربی دارای انشعابات آب و برق و گاز 
و تلفن و اعیانی دوطبقه به مســاحت کل حدود 232 مترمربع که به مبلغ 1/735/000/000 
ریال ارزیابی گردیده است. حدود اربعه: شماال در دو طرف دیوار به دیوار و در وسط به دیوار 
1389 اصلی شرقا درب و دیواریست به کوچه مسجد امین جنوبا اول دیواریست به دیوار خانه 
1392 اصلی دوم دیوار به دیوار خانه  1391اصلی غربا دیواریســت اشــتراکی با خانه شماره 
 1390اصلی، پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 96/8/20 در اداره اجرای اسناد 
رســمی سنندج واقع در سنندج- ســایت اداری از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از 
مبلغ 3/836/000/000 ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته می شود. 
الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شــهرداری و غیره تا  تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است و نیزدر صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول 
می گردد ضمنا چنانچه  روز مزایده تعطیل رســمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در 

همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی: 1396/7/29            تاریخ مزایده: شنبه مورخ 1396/8/20

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی 
سنندجمحمدعلی کریمی نسب

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قطعه یک ایالم
برابر رای شــماره 139660315001001799 مورخ 1396/7/16 هیئت اول/ هیئت 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رســمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امین بازیار، 
فرزند مصطفی، به کد ملی 4529693198 ششدانگ یک باب ساختمان، به مساحت 
177/22 مترمربع، پالک شماره 264 فرعی از 1410/2 اصلی، واقع در ایالم- میدان 
مادر- بلوار چالسرا- خ افق، خریداری شده از عبدالرضا آبخش و منتسب به مالکیت 

کلیه مالکین مشاعی بقدرالسهم.
لــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15 روز آگهی می شــود در 
صورتیکه اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی، 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 آگهی نوبت اول: 96/7/29       تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: 96/8/14
صفری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
قطعه یک ایالم

برابر رأی شــماره 13960315001001763 مورخ 1396/7/11 هیئت اول/ هیئت دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ملوس رســتمی، فرزند حســین، به کدملی 
6169593695 ششدانگ یک باب ساختمان، به مساحت 138/78 مترمربع، پالک شماره 257 
فرعــی از 1279/1 اصلی، واقع در ایالم- بلوار خرمرودی- خ آزادگان- کوچه ادیب. خریداری 

شده از محمد دوست محمدی و منتسب به مالکیت محمد دوست محمدی.
لــذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ظرف مدت دو ماه 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی، اعتراض خود را به این اداره تســلیم 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 آگهی نوبت اول: 96/7/29                  تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: 96/8/14
صفری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

آگهی مزایده مرحله سوم
صنعت شهید بصیر مازندران در نظر دارد ماشین آالت مستهلک را از طریق مزایده 
به باالترین قیمت به فروش برســاند. متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات 
بیشــتر با شــماره تلفن 01132043200 با واحد فروش تماس حاصل نمایند و همچنین 
جهت بازدید از اقالم مورد مزایده و دریافت لیست آن از تاریخ انتشار آگهی روزهای شنبه 
تا چهارشــنبه از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر به آدرس بابل، کیلومتر یک جاده آمل،  واحد 

بازرگانی مراجعه نمایند.
مهلت شرکت در مزایده از تاریخ انتشار آگهی به مدت دو هفته می باشد.

آگهی مزایده فروش زمین
پنج قطعه زمین تجاری - کارگاهی به مســاحت های 276 و 
300 متری واقع در قزوین - شهر صنعتی البرز خیابان حکمت 
یکم پشــت نیروی انتظامی از طریق مزایــده عمومی واگذار 

می گردد.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر حداکثر تا پایان وقت اداری 
روز پنجشنبه 96/8/4 با شماره تلفن  09190812811تماس 

حاصل نمایند.

چــون محســن کریمــی مالک خودرو ســواری پــژو 405 بــه شــماره انتظامی 
شاســی  شــماره   124k0065740 موتــور  شــماره  ایــران93   58 س   312
NAAM11CA3CH314139 به علت فقدان سند کمپانی و برگ سبز تقاضای 
رونوشــت المثنی نموده است لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد 
ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش شــرکت ایــران خودرو واقع در 
پیکان شــهر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. مدت اعتبار این آگهی یکسال است.

ســند کمپانی، شناســنامه مالکیت )برگ ســبز( خودروی 
سواری پیکان مدل 1375 به رنگ سفید یخچالی- روغنی 
به شــماره انتظامی 739 س42- ایران 62 به شماره موتور 
01127447507 و شــماره شاســی 74446913 مربوط به 
آقای محمد رزاقی مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست ضمائم به
 آقای عزیز داروغه فرزند ابوالحسن

خواهان ها آقای سعید جبارا فرزند محمد دادخواستی به طرفیت خواندگان آقای سعید شیرزادی فرزند پرویز و عزیز داروغه فرزند 
ابوالحســن به خواسته مطالبه خسارت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 96009982810500489 شعبه 
5 دادگاه عمومی و حقوقی قزوین ثبت و وقت رســیدگی مورخ 96/8/29 ســاعت 8:30 که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.

شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی قزوین

سند کمپانی و سند فاکتور فروش خودرو کشاورزی - 
تراکتور ام اف 285 به شــماره پالک جدید 219ک32 
- ایران14 و شماره پالک قدیم 396 ک13 - ایران14 
بــه رنگ قرمز - روغنی مدل 1390 و شــماره موتور 
LFW01278X و شــماره شاســی J14621 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دادنامه
پرونده کالسه 9609982256000035 شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گرمسار تصمیم 

نهایی شماره
خواهان: آقای حسین میرآخورلی فرزند نصراله به نشانی سمنان- گرمسار میدان بسیج فروشگاه 

الستیک نریمان
خوانده:  خانم مریم عرب به نشانی سمنان- مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه چک
گردشــکار: خواهان دادخواستی به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شــعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشــریفات قانونی در وقت فوق العاده/ مقرر 
جلسه شــورای حل اختالف مرکزی گرمسار به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل است و با توجه 
به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل به صدور 

رای مبادرت می نماید.
نظریه شورا

در خصوص دادخواســت، آقای حسین میرآخوری به طرفیت خانم مریم عرب به خواسته مطالبه 
مبلــغ 56/600/000 ریال بابت 3 فقره چک به شــماره 388868 مورخه 92/7/28 و 388867 
مورخه 92/6/28 و 510472 مورخه 92/6/12 بانک ســپه به انضمام هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت اجرای حکم، با توجه به مفاد دادخواســت تقدیمی و محتویات 
پرونده و کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت و اظهارات خواهان در شــورا و نظر به اینکه 
اشتغال ذمه خوانده محرز گردیده و خوانده در جلسه رسیدگی حضور پیدا نکرده و دلیل و مدرکی 
دال بر برائت ذمه خویش به شــورا ارائه ننموده است لذا شورا خواسته خواهان را ثابت دانسته و 
مســتندا به مواد 307 و 309 و 310 و 313 قانــون تجارت و ماده واحده تبصره الحاقی به ماده 
2 قانون اصالح موادی از قانون چک مصوبه 76/3/10 مجمع تشــخیص مصلحت نظام و ماده 
198 و 519 و 522 قانــون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ 
56/600/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/585/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ چک زمان وصول که در دایره اجرای احکام مدنی محاســبه و پرداخت خواهد شد 
در حــق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صــادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شــعبه و 20 روز پس از آن قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در محاکم 

عمومی گرمسار خواهد بود.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف گرمسار- باقریان م الف/672

کارت هوشمند ناوگان مربوط به خودرو کامیون کشنده 
رنو پریموم به شــماره انتظامــی 262 ع 41 ایران 63 
مدل 2009 رنگ - شــماره موتور 176828 شــماره 
شاسی VF625GPA000010723 به مالکیت بهرام 

زارع مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علی اصغر آزادمنجیری دارای شناســنامه شــماره 564 به شرح دادخواست به 
کالســه             /1 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان بی بی اتا زاهدی پور به شناسنامه 539 در تاریخ 1396/4/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- علی اصغــر آزاد منجیــری فرزند حســین ش ش 564 متولد 1344/6/5 )فرزنــد مرحومه(، 
2- میرزاعلــی آزادمنجیری فرزند حســین ش ش 35118 متولــد 1347/10/5 )فرزند مرحومه(، 
3-موسی الرضا آزادمنجیری فرزند حسین ش ش 380 متولد 1349/4/1 )فرزند مرحومه(، 4-احمد 
آزادمنجیری فرزند حسین ش ش 223 متولد 1351/3/30 )فرزند مرحومه(، 5- محمد آزادمنجیری 
فرزند حســین ش ش 41503 متولد 1354/6/1 )فرزند مرحومــه(، 6- محمد آزادمنجیری فرزند 
حســین ش ش 445 متولد 1358/1/1 )فرزند مرحومه(، 7- ام البنین آزادمنجیری فرزند حســین 
ش ش 4695 متولد 1362/6/30 )فرزند مرحومه(، 8- قاســم آزادمنجیری فرزند حســین ش ش 

0780256742 متولد 1370/2/2 )فرزند مرحومه(.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان سبزوار
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رونوشت آگهی حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت مهتاب عمرزهی فرزند الل محمد به شناسنامه 
635 صادره از زاهدان به شــرح دادخواســت تقدیمی ثبت شــده به کالسه 
9609985500900433 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان جان بی بی نهتانی به شناسنامه 530 در تاریخ 
1394/10/14 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- خواهان با مشــخصات ســجلی فوق فرزند متوفی. 2- مهین عمرزهی 
شماره شناســنامه: 3610652705 صادره از زاهدان نسبت با متوفی: فرزند 
3- مهری عمرزهی شــماره شناســنامه: 5107 صادره از زاهدان نسبت با 
متوفی: فرزند 4- مریم عمرزهی به شناسنامه: 3423 صادره از زاهدان فرزند 
متوفی 5- محمدرضا عمرزهی به شناســنامه: 1208 صادره از زاهدان فرزند 
متوفی 6- جلیل عمرزهی به شناسنامه 1339 صادره از زاهدان فرزند متوفی 
7- محمود عمرزهی به شناســنامه 788 صادره از زاهدان فرزند متوفی 8- 
خلیل عمرزهی به شناسنامه: 3610061650 صادره از زاهدان فرزند متوفی 

9- الل محمد عمرزهی به شناسنامه: 137 صادره از خاش همسر متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد 
تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد 
از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به ایــن دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف 
شعبه ۹ شورای حل اختالف مجتمع شماره ۳ 
شهرستان زاهدان - میثم عودی م الف 2468

اجرائیه
مشــخصات محکوم له/ محکوم لهم: بهزاد اکبری نام پدر: غالم رضا نشانی: زاهدان- خ جام جم 
منازل سازمانی فاز 7 جهادکشاورزی بلوک 4- واحد7  مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم: 

نعمت اهلل بامدی  نام پدر: عبدل  نشانی: مجهول المکان 
محکوم به: بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره 9610095501000215 و شماره 
دادنامه مربوطه 9609975501000218 محکوم علیه محکوم اســت به حضور دریکی از دفاتر 
اســناد رسمی و انتقال سند رسمی اتومبیل ســواری پراید بشماره انتظامی 95- 286 ل 23 بنام 
محکوم له و پرداخت مبلغ 2/755/000 ریال بابت هزینه دادرســی در حق محکوم له مقوم به ده 

میلیون تومان، ضمنا حق االجرا بر عهده محکوم علیه می باشد.
رئیس شورا: محمد امیر میرقاضی شورا: خدانظر میرشاهی

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2- ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی 
که به هرعنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات او 
از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواســت محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4- خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظــور فرار از اجرای حکم، حبس 
تعزیــری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانــون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394(. 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو باانگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود. )ماده 21 
قانــون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز 
ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 

توسط محکوم علیه خواهد بود. ) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.
شورای حل اختالف شماره ۱0 مجتمع مرکزی شهرستان زاهدان 
نشانی: زاهدان- خیابان مصطفی خمینی- جنب سازمان تعزیرات حکومتی- مجتمع شوراهای 

حل اختالف استان سیستان و بلوچستان

1- موضوع مناقصه: راهبری، تعمیر و نگهداری شــناورهای جســت وجو و نجات 
دریایــی اداره کل بنــادر و دریانوردی امام خمینــی)ره(- اداره کل بنــدر و دریانوردی 

خرمشهر- مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان
2- شرایط الزامی متقاضیان:

1- مرتبط بودن موضوع اساســنامه شــرکت با مناقصه 2- ارائه تأییدیه عدم بدهی از 
ســوی اداره کل امور مالی ســازمان بنادر و دریانوردی در سال جاری )شرکتها مکلفند 
به منظور اخذ گواهی موصوف نســبت به رعایت تبصره ذیل بند 2 مندرج در اســتعالم 
ارزیابی کیفی اقدام نماید(. 3- ارائه گواهینامه صالحیت کار از اداره کار و امور اجتماعی 

معتبر در زمینه تعمیر و نگهداری
* در صورت عدم احراز شرایط فوق سایر معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح 

ذیل مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
شاخصهای ارزیابی و امتیازدهی به متقاضیان:

1- تجربه و ســابقه اجرایی )25 امتیاز( 2- حســن ســابقه در کارهای قبلی )ارزیابی 
کارفرمایان قبلی( )20 امتیاز( 3- توان مالی و پشتیبانی )25 امتیاز( 4- توان تجهیزاتی 

)10 امتیاز( 5- دانش در زمینه مورد نظر و توان فنی و برنامه ریزی )20 امتیاز(
3- مهلت، محل و نحوه خرید اسناد مناقصه:

متقاضیان شــرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 96/7/29 تا پایان وقت اداری مورخ 
96/8/13 روز شــنبه با مراجعه به دبیرخانه امور قراردادها اداره کل بنادر و دریانوردی 
اســتان خوزســتان، منطقه ویژه اقتصادی بنــدر امام خمینی)ره( واقــع در طبقه دوم 
ســاختمان مرکزی و ارائه معرفی نامه و اصل فیش واریز وجه به مبلغ 200/000 ریال 
به حســاب شماره 2176452210007 نزد بانک ملی شعبه تأسیسات بندری کد بانک 
6991 نســبت به دریافت )خرید( اســناد اقدام نمایند. وجه مذکــور به هیچ وجه قابل 

استرداد نخواهد بود.
* ضمنًا دریافت اســناد از ســایت iets.mporg.ir نیز بصورت غیرحضوری و بدون 
پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است و همچنین دریافت آگهی عالوه بر سایت 

موصوف از طریق سایت bikport.pmo.ir نیز میسور است.
4- سپرده شرکت در مناقصه:

مناقصه گــران باید مبلغ به عــدد 7/920/000/000 ریال به حــروف )هفت میلیارد و 
نهصد و بیســت میلیون ریال( را بصورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و شــرط و قابل 

تمدید به دفعات با اصل فیش واریز وجه به حســاب شــماره 2196452203002 نزد 
بانک صادرات شــعبه تأسیســات بندر امام خمینی)ره( کد بانک 3881 با شــماره شبا 

IR 130190000002196452203002 ارائه نمایند.
5- جلســه پرسش و پاسخ اسناد مناقصه رأس ســاعت 10 صبح روز شنبه 
مورخ 96/8/20 در محل ســاختمان مرکزی- طبقه چهارم- ســالن اجتماعات واقع در 
مجتمع بندری امام خمینی)ره( برگزار خواهد شد. با عنایت به لزوم شفاف سازی تعهدات 
مندرج در قرارداد و پیوست مربوطه به صورت موکد توصیه می شود متقاضیان در جلسه 
توجیهی رفع ابهام در اجرای ماده 17 قانون برگزاری مناقصات حضور یابند و سؤاالت و 
ابهامات احتمالی خود را جهت ارائه آنالیز قیمت مناسب از دستگاه نظارت مطرح نمایند، 
ضمنًا در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن های ادارات ذیل می توان در طول 

مدت زمان آگهی تماس حاصل نمود.
- امور قراردادها: 3054 - 2049 - 2099 - 0615228

- اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات دریایی: 2261 - 2284 - 0615228
- اداره حفاظت ایمنی و دریانوردی: 5012 - 0615228

6- مهلت و محل تسلیم پاکات حاوی اسناد مناقصه:
متقاضیان باید پاکت پیشــنهادها را تا ســاعت 15:30 روز چهارشنبه مورخ 96/9/1 به 
دبیرخانه مرکزی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان خوزستان- منطقه ویژه اقتصادی 
بندر امام خمینی)ره(- واقع در طبقه همکف- ســاختمان مرکزی- صندوق پستی 159 
تلفن 4001 - 0615228 فاکس 2226900 - 0615228 تسلیم و رسید دریافت نمایند.

7- زمان بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی:
پاکت ارزیابی کیفی متقاضیان از تاریخ 96/9/4 لغایت 96/9/7 در محل دفتر جلسات به 
آدرس خوزســتان- بندر امام خمینی)ره(، مجتمع بندری امام خمینی)ره( مفتوح و مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.
8- زمان و محل بازگشایی پاکات )الف-ب-ج( حاوی اسناد مناقصه:

پیشــنهادهای متقاضیان رأس ســاعت 10 صبح روز چهارشــنبه مــورخ 96/9/8 در 
محل دفتر جلســات به آدرس خوزســتان- بندر امام خمینــی)ره(، مجتمع بندری امام 
خمینی)ره(- ساختمان مرکزی- طبقه چهارم مفتوح و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

** مدت اعتبار پیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها حداقل باید 90 روز باشد.
** نکته: هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان- منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی)ره(

آگهی مناقصه
شماره مناقصه ۱۱۲۵۲ / ص ۱4 مورخ ۹۶/۷/۲۵

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان- منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی)ره(


