
به جان حاج آقا من اختالس نکردم 
مته��م اختالس هفده رقم��ی در دادگاه با بیان این 
مطلب که در عمرش حتی یک اسکناس یک دالری را از 
نزدیک ندیده است به قاضی دادگاه گفت: من در عدالت 
شما شک ندارم و به خاطر همین بی ترس و لرز حرف هایم 
را می زنیم. در زمان حاج آقا خیلی سالم رساندند و گفتند 
مبادا به ش��ما بگویم که من داماد ایشان هستم مبادا که 
در روند دادرس��ی اختالل وارد ش��ود که من هم چیزی 
نمی گویم. تازه اگر بگویم هم خیلی مهم نیست چون داماد 
نتانیاهو و عمه رهبرکره شمالی که نیستم. ناسالمتی داماد 

حاج آقا سه نقطه هستم.
مته��م افزود: من یک ملک به دادگاه معرفی کردم 
که هش��تاد میلیارد تومان می ارزد اما آقای فالنی یک 
س��ند جعل کرده تا ملک را چهل میلیون تومانی جلوه 
بدهد. خداوکیلی وقتی پراید پنجاه و پنج میلیون تومان 
اس��ت ملک چهل میلیون تومانی معنی دارد؟ تازه من 
می خواس��تم این ملک را هم بفروشم و خرج ایتام کنم 

که مجال پیدا نکردم و دستگیر شدم.
وی در حالی که اشک می ریخت گفت: تقصیر من 
ب��ود که به چند تا آدم فقی��ر بیچاره کمک کردم و به 
فک��ر آوارگان و فقرای کانادا بودم وگرنه االن محاکمه 
نمی ش��د. در کیفرخواس��ت آمده که صد و خرده ای 
میلیارد تومان را خرج عیش و نوش کرده ام اما اینطور 
نیست. آن آبجوها اصال الکل نداشت. در ضمن در آن 
باغ هم باد شدیدی در حال وزیدن بود و حجاب برخی 

از نسوان را مخدوش می کرد.
مته��م اضافه کرد: اگر قول بدهید اعدامم نکنید تا 
ریال آخر را به بیت المال بر می گردانم ولی اگر بخواهید 
اعدامم کنید حتما به پدرخانم عزیزم می گویم که حال 

شما را بگیرد تا دیگر از این کارها نکنید.
وی در پایان نس��بت به دامادی حاج آقا سه نقطه 
افتخ��ار کرد و گفت تا عمر دارم داماد ایش��ان خواهم 

ماند و هیچ کس هم هیچ غلطی نمی تواند بکند.
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عضو سابق شورای  ش��هر تهران بیان ديـــــدگاه
کرد: بودجه ش��ورای س��وم نزدیک به 
چه��ار هزار میلی��ارد تومان ب��ود و ما 
بودج��ه را در پایان دوره چهارم به 20 

هزار میلیارد تومان افزایش دادیم.
مرتض��ی طالی��ی درب��اره وج��ود 
نابسامانی ها و چالش ها در مدیریت شهر 
تهران، گفت: تهران در حوزه های مختلف 
با چالش روبه روست از جمله سکونت در 
بافت های فرس��وده که معضلی اساسی 
اس��ت و ش��هرداری تهران باید آن را در 
اولوی��ت قرار دهد. ش��هرداری می تواند 
بدون ص��رف هزینه، بافت فرس��وده را 
نوسازی کند. دوم موضوع محیط زیست 
اع��م از آلودگ��ی ه��وا، آلودگ��ی آّب، 
حاشیه نشینی و وضعیت بوستان هاست 
که ش��رایط قاب��ل قبولی ن��دارد. زباله 
علی رغم اقدامات انجام گرفته، یکی دیگر 
از معضالت تهران اس��ت. ت��ا زمانی که 
مخازن زباله در معابر و کوچه های شهر 
وجود دارند، نمی توان از عوارض ناشی از 
مافیای زباله تا پیامدهای گوناگون آن را 

در محیط زیست نادیده گرفت.
وی افزود: نظافت و بهداش��ت امری 
حیاتی و الزم برای شهر است اما نظافت 
ش��هر اکنون وض��ع قابل قبول��ی ندارد. 
همچنین از منظر ش��هری، تهران وضع 
نابهنجاری از لحاظ ساختمانی و نماهای 
ناهمگون دارد. در شورای شهر چهارم ما 
کمیسیون شهرسازی را فعال کردیم با این 
هدف که بتوانیم در این موضوع ورود پیدا 
کنیم. اما اکنون که دو دوره از تشکیل این 
کیمسیون می گذرد هیچ اتفاق خاصی در 

این حوزه رخ نداده است.
اولویت های  از  طالیی بیان ک��رد: 
شهر تهران می توان به توسعه حمل ونقل 
عموم��ی اش��اره کرد. زیرس��اخت های 
خوبی در این زمینه انجام گرفته ش��د. 
اکنون مدیریت شهری می تواند ساالنه 
حداق��ل بالغ ب��ر 20 کیلیومتر بر مترو 
اضافه کند. ای��ن میزان تا 50 کیلومتر 

هم قابل تغییر است.

عضو س��ابق ش��ورای ش��هر تهران 
با تاکید بر اینکه براس��اس سند جامع 
ترافیک تهران، مترو باید توس��عه پیدا 
کند، تصریح کرد: اکنون کمتر از نیمی 
از ظرفیت مترو به دلیل نداشتن واگن، 
استفاده بهینه می شود. همواره دولت ها 
فارغ از اینکه مدیریت شهری در اختیار 
چه گروه��ی ق��رار دارد، حاضر نبودند 
تعهدات شان را نسبت به مدیریت شهری 
اعم��ال کنند. امروز که دولت، ش��ورا و 
مدیریت شهری یکپارچگی دارند، دولت 
برای پرداخت بدهی هایش به شهرداری 

اقدامی را انجام نداده است.
وی درب��اره طرح این مس��اله که 
ش��هرداری در دوره قبل بودجه زیادی 
را در اختیار داشته و اکنون این میزان 
بودجه در اختیار ش��هرداری نیس��ت، 
گف��ت: مدیری��ت دارای اص��ل مهمی 
به نام »ریس��ک« اس��ت. در دوره قبل 
ش��هرداری، مدیریت ریس��ک باال بود. 
یعنی شجاعت و ش��هامت باالیی برای 
ورود به عرصه هایی که تصور می ش��د 
امکان ندارد به وقوع پیوست که موفق 
هم بودند. بودجه شورای سوم نزدیک 
به چهار هزار میلی��ارد تومان بود و ما 
بودج��ه را در پایان دوره چهارم به 20 

هزار میلیارد تومان افزایش دادیم.
عضو س��ابق ش��ورای چهارم شهر 
تهران اضافه کرد: بخش��ی از درآمدها 
نقدی و بخش��ی دیگ��ر غیرنقدی بود. 
یکی از ش��جاعت های مدیریت شهری 
در دوره قب��ل، دی��ده ش��دن بودج��ه 
غیرنقدی در ش��هرداری ب��ود. بودجه 
نقدی و غیرنقدی ش��هرداری در دوره 
قبل ب��ه مرز 20 هزار میلی��ارد تومان 
رسید. از سه س��ال گذشته تاکنون بر 
حس��ب رش��دی که در بودجه شورای 
س��وم و چهارم داشتیم که با ادامه آن 
مسیر بودجه شهرداری می توانست به 

25 هزار میلیارد تومان می رسید.
وی با بیان اینکه مدیریت ش��هری 
بای��د در موض��وع درآمده��ای پایدار 
و تامی��ن مناب��ع مالی جدی��د به روز 

باش��د، گفت: یک��ی از اقداماتی که در 
سال آخر ش��ورای شهر چهارم مصوب 
کردی��م و اگر ش��هرداری انج��ام داده 
ب��ود بس��یاری از مش��کالت آن رف��ع 
می شد، خصوصی س��ازی فروشگاه های 
شهروند و نمایشگاه ش��هر آفتاب بود. 
ما به ش��هرداری اج��ازه فروش این دو 
مجموعه را دادیم. از س��وی دیگر این 
امکان داده شد تا با بانک شهر مذاکره 
ب��رای فروش ای��ن مجموعه ه��ا انجام 
ش��ود. در نتیجه بدهی های شهرداری 
به بانک ش��هر کم و س��ود دریافت وام 
هم کاهش می یافت ک��ه این به نوعی 
کسب درآمد محسوب می شد. در این 
روند ش��هرداری از تصدی گری فاصله 

می گرفت و سیاست گذار می شد.
طالیی تصریح کرد: نظ��ام اجرایی 
ما نظام دولت محور اس��ت. ش��هرداری 
به دنبال آن اس��ت که همه کارها را در 
اختیار خود داشته باشد. به نظر می رسد 
اگر مسیر گذشته ادامه پیدا می کرد، شهر 
دچار رکود و سکون نمی شد. گنجی که 
عده ای عن��وان می کنن��د در دوره قبل 
شهرداری وجود داشته هنوز هم هست 
و اکنون در اختیار دوس��تان ماس��ت و 
می توانند از آن استفاده کنند. این گنج 
همواره بوده، هست و خواهد بود. بسیاری 
از ظرفیت ه��ای بالق��وه در تهران وجود 
دارد ک��ه اگر بهینه ش��ود به درآمدهای 

شهرداری تهران اضافه می کند.
وی گفت: صحبت ه��ای که عنوان 
قب��ل  دوره  در  ش��هرداری  می ش��ود 
بدهکاری به بار آورده، غیرکارشناس��ی 
است. بزرگراه هایی مانند همت و حکیم 
که چند س��ال قب��ل احداث ش��دند با 
هزینه های فعلی امکان ساخت آنها وجود 
نداش��ت. تمام اقدام��ات عمرانی صورت 
گرفت��ه در ش��هر تهران براس��اس طرح 
جامعی بوده که از قبل از انقالب نوشته 
شده و شهرداری تهران آن را پیاده سازی 
کرد. دوستان ما نیز روی گنج نشسته اند. 
باید کار کرد تا ثروت تولید شود. از طریق 

فردا کار ثروت هم تولید می شود. 

تهیه کننده سینما  ديـد افکار زاويـه انتقاد  درپی 
عمومی از چالشی به نام »سلبریتی ها« 
گفت: مش��کل عمده ما این اس��ت که 
حوزه فرهنگ به حال خود رها شده و 
آدم های بی فرهنگی که لیاقت صدارت 
و ریاس��ت بر ای��ن ح��وزه را ندارند به 
عن��وان مدیر اداره حوزه فرهنگی را در 
دست دارند، حضور این مدیران ناالیق 
بی بندوباری شدیدی در حوزه فرهنگ 

به وجود آورده است.
سیدسعید سیدزاده افزود: این قبیل 
فرهنگ  شایس��ته  واژه های چندش آور 
ایرانی - اس��المی نیس��ت؛ کس��انی که 
هرچه دارند از این انقالب است فقط به 
دلیل بی بندوباری فرهنگی مفرطی که 
در کش��ور وجود دارد دچار این اتفاقات 
می شوند. بنده معتقدم مشکل از این به 
اصطالح »سلبریتی ها« نیست، مشکل ما 
مس��ئوالن فرهنگی نظام هستند که نه 
خودشان درست سرجای شان قرار دارند 

و نه آدم های نوپایی که به آن ها بال و پر 
داده اند درست سرجای خود هستند!

تهیه کننده فیلم س��ینمایی »شب 
ب��ه خی��ر فرمان��ده« تأکید ک��رد: من 
حاضرم ب��ا یکایک ای��ن آدم هایی که 
در س��ینما و تلویزی��ون کش��ور انجام 
وظیف��ه می کنن��د و خ��ود را برت��ر از 
دیگ��ران می پندارند و در هر کاری که 
هی��چ تخصص��ی در آن ندارند دخالت 
می کنن��د و در هر موضوعی که س��واد 
آن را ندارن��د اظهار عقی��ده می کنند 
س��اعت ها صحب��ت کن��م و ب��ه آن ها 
بفهمان��م که هی��چ چی��ز نمی فهمند! 
طبیعی است که این جاهالن یک شبه 
معروف شده حرف های پرت و بی ربط 
بزنند، اما از یک مدیر که س��کان اداره 
حوزه فرهنگی یک کش��ور را در دست 
دارد انتظار نمی رود رفتار پرت و دور از 

شأن خود نشان دهد.
این سینماگر ادامه داد: بنده معتقدم 
اصوال این افراد را اصال نباید بزرگ کرد. 

آن ه��ا دنبال دیده ش��دن و مورد توجه 
قرار گرفتن هستند و بحث کردن راجع 
به این افراد به نفع ش��ان است و آن ها را 
به هدف شان می رس��اند. این افراد باید 
بدانن��د و آگاه باش��ند که ف��ردی که با 
طلبه ش��هید همدانی این کار شنیع را 
کرد یک احمق تمام عیار بود که سزای 
حماقتش را دید و این س��لبریتی ها هم 
که اینطور بی پروا رفتارهای بالهت آمیز 
می کنن��د مث��ل همان فرد هس��تند و 

سزای عمل شان را می بینند.
تهیه کننده فیلم »خداحافظ رفیق« 
در پای��ان تصریح کرد: اگر مس��ئوالن 
فرهنگی فهیم س��کان مدیری��ت را در 
دست بگیرند ش��اهد این اتفاقات شوم 
نخواهی��م بود؛ این نکته کلیدی اس��ت 
که م��ا باید به آن توجه کنیم! امیدوارم 
روزی در کشور برسد که مسئوالن فهیم 
و والیی اداره امور را در دست بگیرند و 
مسئولیت داشته باشند تا دیگر اینطور 
رفتارهای سخیف از سوی برخی صورت 
نگیرد. ضعف ش��دید مدیریت فرهنگی 
باعث به وجود آوردن این مسائل است 
و بس! م��ا باید آگاهانه این مس��ائل را 
رص��د کنیم و اجازه ندهی��م که روز به 
روز ح��وزه فرهنگ��ی و هنری کش��ور 
بیشتر به س��مت کجراهه هدایت شود. 

سینماپرس

امامصادقعلیهالسالم:
از امام صادق علیه السالم درباره آیه )تقوای الهی داشته 

 باشید آنگونه که حّق تقواست( سوال شد، فرمودند:
 از خدا فرمان می برد و نافرمانی نمی کند، به یاد اوست 
و فراموشش نمی کند، شکرگزار اوست و کفران نمی کند.

غررالحکم،ج2،ص451،ح3260

کتاب »صباح« شامل خاطرات صباح  كتاب وطن خواه از مدافعان شهر خرمشهر كافــه
و بانوان امدادگر جنگ تحمیلی روانه بازار کتاب شد.

این کتاب به کوش��ش فاطمه دوس��ت کامی تدوین 
شده اس��ت و به گفته وی در مقدمه کتاب حاصل 200 

ساعت مصاحبه با وطن خواه است.
دوست کامی در مقدمه خود بر این کتاب عنوان می کند 
که صباح وطن خواه از چهره های مطرح شده در کتاب مشهور 
»دا« است که به دفعات زیادی از وی در این اثر یاد شده است 
و همین موضوع شخصیت وی را برای او جذاب کرده است و 
پس از آشنایی نگارنده با او به واسطه سیده اعظم حسینی که 
راوی کتاب دا است، این آشنایی منجر به گردآوری خاطرات 

او و نگارش آن طی دو سال می شود.
صباح وطن خ��واه از زنان امدادگر فعال در ش��هرهای 
آبادان و خرمشهر است که در جریان اشغال خرمشهر و نیز 

مقاومت مردمی در مقابل اشغال نقش آفرینی داشته است.
فاطمه دوس��ت کامی در بخش��ی از مقدمه خود بر این 
اثر درباره وی می نویس��د: صباح دختری ب��ود با روحیه ای 
پرسش گر که اس��الم و انقالب اسالمی را مرحله به مرحله 
جست و جو کرده و به شناخت و البته یقین رسیده بود. او با 
حج��اب بود نه به این دلیل که در خانواده ای مذهبی متولد 
شده است، مرید امام بود نه به خاطر اینکه جو غالب سال های 
منتهی به پیروزی انقالب و بعد آن اینگونه می طلبید؛ مدافع 
شهرش بود نه به این علت که سرپناهی نداشت و به ناچار در 

خرمشهر مانده و از آن دفاع کرده بود... نه...
این کتاب در 30 فصل نوش��ته شده است و حجمی 
بالغ بر 600 صفحه دارد. پیش از این نیز مرتضی سرهنگی 
مدیر دفتر ادبی��ات و هنر مقاومت از این کتاب به عنوان 
اثری مکمل و حتی ش��وق انگیزتر از کتاب »دا« یاد کرده 

بود. این اثر با قیمت 50 هزار تومان منتشر شده است.

صباحخواندنیشد
روايتیازمقاومتبانواندربرابراشغالخرمشهر

آگهى دعوت به مناقصه عمومى (یک مرحله اى)

   اداره کل نوسازى مدارس استان گیالن 

ول
ت ا
نوب

اداره کل نوسازى مدارس استان گیالن درنظر دارد پروژه هاى با مشخصات به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکاران واجد شرایط و 
رتبه بندى شده که داراى گواهینامه تشخیص صالحیت معتبر و ظرفیت کارى آزاد میباشند از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس 
www.setadiran.ir واگذار نماید. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى 
را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار فراخوان مناقصه در سامانه 98/2/30 مى باشد. محل دریافت اسناد مناقصه از دریافت تا تحویل از طریق 

درگاه مذکور انجام خواهد شد. (در ضمن هزینه آگهى بعهده برنده مناقصه مى باشد.) 

1- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کاربه شرح ذیل تهیه و تسلیم گردد :
الف:ضمانتنامه بانکى

ب: ضمانتنامه هاى صادر شده از سوى مؤسسات اعتبارى غیر بانکى که داراى مجوز الزم از طرف بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران هستند.
ج: وجه نقد به شماره حساب  2173064411006  تمرکز وجوه سپرده بانک ملى 

2- محل تسلیم تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : دبیرخانه اداره کل نوسازى مدارس گیالن 
3- تاریخ تسلیم تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 98/3/19  تا ساعت 13  

4- مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 98/2/30  الى 98/3/2 
5- تاریخ تحویل اسناد: از تاریخ 98/3/4  تا 98/3/19  تا ساعت 14 
6- بازگشایى پاکتهاى مناقصه : تاریخ 98/3/20 ساعت 9 صبح    

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934- 021 دفتر ثبت نام تهران : 02185193768- 02188969737   و دفتر 
ثبت نام استان گیالن 013-33251136 

  نوبت اول 98/2/25  و نوبت دوم 98/2/29  

وزارت آموزش و پرورش
سازمان نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس کشور
اداره کل نوسازى مدارس استان گیالن

منبع تامین اعتبار مبلغ تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع 
کار (به ریال) 

مبلغ برآورد
 (به ریال)

مدت 
پیمان 
(ماه) 

شهرستان نام پروژه ردیف

ملى- بند م تبصره ه (اسناد خزانه اسالمى با سررسید 
99/2/24) اعتبار= تخصیص=2800 میلیون ریال 
ملى- نقدى : اعتبار= تخصیص=4000 میلیون ریال 

بنیاد برکت- نقدى : اعتبار =تخصیص=7800 میلیون ریال

735,000,000 14,693,907,900 10
فومن تکمیل مدرسه 

6 کالسه فرزانه 
رودپیش

1

جزء 1 ردیف 550000- اسناد خزانه اسالمى سررسید
حداکثر دوساله

اعتبار=تخصیص=1500 میلیون ریال
124,700,000 2,492,451,291

4 رشت تکمیل ساختمان 
آموزشگاه 
سیزده آبان

2

آگهى نوبت اول ارزیابى کیفى و تجدید مناقصه عمومى دو مرحله اى(829/98/672)
مزایده فروش 300 تن آهن آالت و 8000 عدد بشکه هاى فلزى 200 لیترى

مجوز درخواست درج آگهى با شماره 3/199/184 مندرج در سایت ملى مناقصات

شرکت پاالیش گاز بید بلند در نظر دارد مقدار 300 تن آهن آالت و قطعات فلزى مختلف شامل: لوله هاى 
فلزى با قطر کمتر از 8 اینچ ، ورق هاى آهنى ، لوله هاى فن تیوب ، لوازم ادارى فلزى ( میز ، صندلى و 
کمد) ، لوازم برقى فلزى (قاب مهتابى ، سیم ، کابل) قطعات مختلف شیرآالت فلزى ، قطعات فلزى خودرو 
، ضایعات و براده هاى آهن و مس ، سیلندرهاى گاز کلر و کپسولهاى گاز مبرد ، همچنین تعداد 3000 عدد 
بشکه هاى فلزى درب باز و 5000 عدد بشکه هاى فلزى درب بسته 200 لیترى و نیز یک عدد ترازوى 40 تنى 
و یک عدد ترازوى 80 تنى ، موجود در پاالیشگاه گاز بیدبلند ، کیلومتر 35 جاده بهبهان به رامهرمز ، را از 
طریق مزایده عمومى به فروش برساند ، عالقه مندان به شرکت در مزایده پس از ثبت اطالعات در پایگاه 
ملى اطالع رسانى مناقصات کشور و اخذ کد کاربرى تا 5 روز بعد از آگهى نوبت دوم این مزایده مهلت دارند 
کد کاربرى و درخواست شرکت در مزایده خود را حضوراً به آدرس فوق الذکر: اداره امور پیمانهاى شرکت 
پاالیش گاز بیدبلند تحویل نمایند و یا با پست سفارشى به آدرس: خوزستان ، امیدیه ، صندوق پستى 161 ، 

امور پیمانهاى شرکت پاالیش گاز بیدبلند ارسال فرمایند. این آگهى به طور همزمان در سایت 
www.nigc-bidboland.ir درج مى گردد.

همچنین متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت ملى مناقصات به نشانى
 (http://iets.mporg.ir) مراجعه نموده ، یا با شماره تلفن هاى ذیل  تماس حاصل فرمایند.

شماره تلفن هاى امور پیمانها: 06152132049 و 06152132052 فکس: 06152820133
توجه: مقدار دقیق آهن آالت پس از مشخص شدن برنده مزایده با توزین توسط باسکول در محل ،

 مشخص مى گردد.

شرکت ملى گاز ایران
شرکت پاالیش گازبیدبلند

سهامى خاص شماره ثبت 23318
شناسه ملى:10101876301

بخشى مهمى از جهاد اقتصادى ، مسئله تولید مالى است.

روابط عمومى شرکت پاالیش گاز بیدبلند

نوبت دوم

فراخوان مناقصه عمومى (ارزیابى کیفى)
شماره ثبت در پایگاه ملى مناقصات: 3/198/885

روابط عمومى شرکت بهره بردارى نفت و گاز 
مسجد سلیمان

ول
ت ا
نوب

شرکت بهره بردارى نفت و گاز مسجد سلیمان در نظر دارد خدمات ذیل الذکر را طبق شرایط کلى آگهى حاضر و مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه 
از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید:

از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت مى شود حداکثر ظرف 10 روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم ، آمادگى خود را بصورت کتبى به یکى از آدرس هاى ذیل 
الذکر اعالم و همزمان نسبت به دریافت فرم هاى ارزیابى کیفى اقدام نمایند.

فرمهاى ارزیابى کیفى مى بایستى ظرف مدت 14 روز تکمیل و به آدرس هاى ذیل در مقابل رسید تحویل گردند. که پس از بررسى هاى الزم اسناد مناقصه 
به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده خواهد شد.

«زمان گشایش پیشنهادها روز دوشنبه مورخ 1398/04/17 مى باشد»
نشانى محل اعالم آمادگى و دریافت اسناد: مسجد سلیمان ، شرکت بهره بردارى نفت و گاز ، امور حقوقى و قراردادها ، اتاق ب 13

همزمان ارائه گواهى صالحیت / رتبه بندى خدمات مورد نظر به منظور تطبیق با تصویر آن الزامى و ارائه معرفى نامه و کارت ملى براى متقاضیان شرکت در 
مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضرورى مى باشد. ضمنا کلیه شرکتهاى متقاضى ملزم به ارائه صورتهاى مالى حسابرسى شده مربوط به 

سال قبل مى باشند.
تذکر 1: حسب مورد ارائه یک نسخه از اساسنامه ، شرکت نامه و آگهى  تاسیس و آخرین تغییرات ثبتى الزامى است.

تذکر2: مناقصه گر ضمن اعالم آمادگى تائید مى نماید هیچ یک از اعضاى هیات مدیره و سهامداران آن شرکت / پیمانکارى شاغل دولتى نبوده و مشمول 
قانون منع مداخله در معامالت دولتى مصوب دیماه 1337نمى باشند. ارائه گواهى صالحیت ایمنى پیمانکار برنده مناقصه براى انعقاد قرارداد الزامى مى باشد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/02/25                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/26
HTTP://IETS.MPORG.IR           www.mis.nisoc.ir           www.SHANA.IR

شرکت ملى نفت ایران 
شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره بردارى نفت و گاز مسجد سلیمان 

موضوع مناقصه:    انجام خدمات عمومى مورد نیاز تهویه و برق اداره خدمات مهندسى شماره مناقصه:       97/0041

مدت زمان اجرا: یک سال محل اجراى کار: مسجد سلیمان

نوع گواهینامه صالحیت پیمانکارى (پایه / رتبه و رشته): گواهى صالحیت انجام کار از اداره کار و امور اجتماعى

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 1/457/000/000 ریال

برآورد کارفرما: 29/122/607/237 ریال

شرح مختصر پروژه: انجام خدمات عمومى مورد نیاز تهویه و برق اداره خدمات مهندسى

شماره مجوز: 1398/911

ت اول
نوب آگهى فراخوان ارزيابى كيفى

شماره مجوز 1398,875
شــركت نفــت فالت قاره ايران در نظر دارد نســبت به انجــام ارزيابى كيفى جهت خريد/ تامين كاالى مورد نياز خود از طريق مناقصــه عمومى دو مرحله اى اقدام نمايد. 

بدينوسيله از شركت هايى كه سابقه و توانايى ارائه پيشنهاد را دارند جهت شركت در فراخوان ارزيابى كيفى دعوت بعمل مى آيد.
�x-9780029 :1ـ شماره مناقصه

2ـ موضوع مناقصه: زنجير.
3ـ آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى 5 روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم.

4ـ آخرين مهلت ارائه پيشنهادات متقاضيان 14 روز از تاريخ آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابى مى باشد.
5ـ توانايى ارائه ضمانتنامه بانكى شــركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 196/700/000 ريال با اعتبار 5 ماهه و قابل تمديد براى يك دوره مشــابه در صورت كســب 

حداقل امتياز قابل قبول/ يا واريز نقدى مبلغ مذكور
6ـ متقاضيان مى توانند مدارك ارزيابى كيفى را در روز آگهى نوبت اول از سايت اينترنتى اين شركت به نشانى WWW.IOOC.CO.IR بخش مناقصات تهيه نمايند.

7ـ متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با كارشناس پرونده به شماره 22942630ـ021 تماس حاصل نمايند.
8ـ محــل ارســال پيشــنهادات: تهران، خيابان وليعصر(عج)، باالتر از مســجد بالل، نرســيده به تقاطع مدرس، خيابــان خاكزاد، پالك12، طبقه9، اتاق16ـ9، كميســيون 

مناقصات.
9ـ مناقصه گرانى كه از ابتداى ســال 1396 در مناقصات مشــابه (در حدود مناقصه حاضر) توســط شــركت نفت فالت قاره ايران ارزيابى و حداقل امتياز الزم را كسب 

نموده اند، نيازى به ارائه مجدد مدارك نداشته و صرف تكميل جداول ارزيابى و اعالم آمادگى كتبى آنها در موعد مقرر جهت شركت در مناقصه كفايت مى كند.
تكميل جداول ارزيابى الزامى مى باشد. عدم تكميل جداول منجر به رد كيفى پيشنهاددهندگان مى گردد.

روابط عمومى شركت نفت فالت قاره ايران

شركت ملى نفت ايران
شركت نفت فالت قاره ايران 

(سهامى خاص)

آگهى مزایده مال غیرمنقول
درخصوص پرونده 970597 مدنى له بانک رفاه کارگران علیه کاظم ابوطالبى و اکبر 
زارع پــور و وهاب ابوطالبى و على مقدم فرمبنى بــر مطالبه وجه، ملک محکوم علیه کاظم 
ابوطالبى واقع در بابلسر-بهنمیر-پشــت شــهردارى-همت آباد به ســمت گروه بکتاش 
کوچه فردوســى هفتم زمین هــاى مهران جهانى توقیف گردید. ویالى تعرفه شــده واقع 
در قطعه زمینى به مســاحت حدودا 465 مترمربع خارج از محدوه قانونى شــهر بهنمیر به 
آدرس فوق الذکر واقع گردیده که حدود اربعه آن شماال به طول 8 متر و 10 متر دیوار 
اســت به پالك مجاور و شــرقا اول دیوار اســت به کوچه 21 متر دوم پخى است به طول 
4 متــر به کوچــه احداثى جنوبا به طول 16 متر درب و دیوار اســت به کوچه حداثى غربا 
به طول 23 متر دیوار اســت به پالك مجاور در داخل ملک یک دستگاه ویالى دوبلکس با 
اســکلت بتنى به متراژ حدودا 168 مترمربع که طبقه همکف شــامل آشپزخانه با کابینت 
ام دى اف ، هال و پذیرایى ، سرویس بهداشتى و طبقه اول آن شامل : دو خواب ،حمام و 
سرویس بهداشتى با دیوارهاى آجرى با پوشش گچى و رنگ پالستیک ، تمامى سطوح غیر 
از ســرویس و آشپزخانه مفروش به موکت ،ســقف شیروانى با پوشش ایرانیتى و پنجره 
از جنس آلومینیومى و درب اتاق ها از جنس چوبى ،راه پله سنگى بوده مضافا در قسمت 
هال طبقه اول به واســطه یک واحد پله آهنى ماریپیچ یک اتاق خواب درقســمت فوقانى 
طبقه اول قرار دارد . سیســتم گرمایش ویال از نوع شوفاژ مرکزى با پره آلومینیومى مى 
باشد . ویال داراى آب و برق است ملک تعرفه شده فاقد سابقه ثبتى به نام محکوم علیه 
بوده و مضافا فاقد پروانه ساختمانى است و به میزان شش سیر و ده مثقال و 22 نخود 
از اراضى کل بهنمیر من جمله ملک تعرفه شده در مالکیت بنیاد مستضعفان( بنیاد علوى) 
قرار دارد . با توجه به جمیع جهات ارزش ملک تعرفه شــده با تمامى مســتحدثات آن به 
مبلغ 1,950,000,000 ریال( معادل یکصدونود و پنج میلیون تومان) قیمت پایه ارزیابى 
گردیده، مراتب فوق توســط کارشناس رســمى دادگسترى مورد بازدید قرار گرفته و در 
تاریــخ 98/3/20 روز دوشــنبه از ســاعت 10 الى 11 صبح به صــورت مزایده حضورى 
در اجراى احکام مدنى  بابلســر به فروش خواهد رســید . کســانى که باالترین قیمت را 
باتوجه به نظریه کارشناسى اعالم نمایند برنده مزایده خواهند بود.برنده مزایده باید ده 
درصد مبلغ را نقدا در روز مزایده و مابقى مبلغ را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نماید. 
طالبیــن مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزایده به اجراى احکام مدنى مراجعه نمایند 
تــا مورد مزایــده به آنان ارائه گردد.ضمنا.هزینه نقل و انتقــال به عهده خریدار مزایده 

مى باشد.م/الف
مدیر اجراى احکام مدنى بابلسر-فرج اله پور

آگهى مزایده اموال غیرمنقول(اسناد ذمه)
بستانکار:خانم فاطمه قربانى فرزند حسن ساکن سبزوار
بدهکار:آقاى مهدى قربانى فرزند محمدرضا ساکن سبزوار

مورد مزایده و محل آن:دوسهم مشاع از نه سهم باستثناى بهاى ثمینه عرصه واعیان 
ششــدانگ پالك نه هزارونهصدوپنجاه و ســه فرعى جداشــده از باقیمانده پانصدوپنجاه 
ودوفرعى واقع در اراضى عبدالرحمن پالك دواصلى بخش دوازده سبزوار که ششدانگ 
بشماره چاپى 778117د94وبشماره دفترالکترونیکى139620306011007811بن
ام مرحوم محمدرضا قربانى فرزندعباس ثبت و ســندمالکیت صادروســهم االرث مدیون 
مهدى قربانى که برابرگواهى حصروراثت شــماره 74/31 مورخه97/2/25شعبه هفتم 
شــوراى حل اختالف ســبزوار جزو ورثه میباشــد بازداشت شده وششــدانگ محدود به 
حدودذیل است:شــماال دیواربدیواربطول شش متربشــماره نه هزارودویست و شانزده 
وباقیمانــده پانصدوپنجاه و دوفرعى،شــرقا بطول بیســت ویک متر وشــصت ســانتیمتر 
دیواربدیواربشــماره هشــت هزاروهفتصدوهشــتادوهفت فرعى،جنوبا بطول شش متر 
درب ودیواربــه کوچه، غربا بطول بیســت و یک متر وهفتادســانتیمتر دیواربدیوار زمین 
شــماره هشــت هزارودویســت وســى ویک فرعى جداشــده که برابر نظریه کارشــناس 
رســمى دادگسترى ششــدانگ بمبلغ یک میلیاردوسیصدوبیســت میلیون ریال ارزیابى 
قطعى گردیده و بصورت یکباب منزل مســکونى میباشــد به مســاحت صدوسى مترمربع 
کــه قدیمى ســازبوده داراى زیرزمیــن به متــراژ تقریبى16مترمربــع وداراى یک طبقه 
مســکونى درهمکف بمســاحت حدود80مترمربــع باقدمت حدود40ســال بصورت نماى 
ســیمانى وکف حیاط موزائیک فرش میباشــد وداراى زیرزمین با پوشــش سقف بصورت 
طاق ضربى میباشــد داراى امتیاز شــهرى شــامل آب وبرق وگازوفاضالب شــهرى  اســت 
واقــع در ســبزوار میدان هفت تیر خیابان آهنگران9 منزل شــمالى پــالك6 که در قبال 
مبلــغ ســیصدوهفتادوچهارمیلیون ریال قســمتى از طلب بســتانکار درپرونــده اجرایى 
کالسه9700613در روز سه شنبه مورخه98/3/21از ساعت 9صبح الى12ظهردرمحل 
شعبه اجراى ثبت اسناد سبزوار از طریق مزایده حضورى نقدا بفروش میرسد مزایده از 
مبلغ سیصدوهفتادوچهارمیلیون ریال شروع و به باالترین رقمى که خریدار داشته باشد 
فروخته میشود و هزینه هاى سند انتقال اعم از عوارض شهردارى مالیات دارایى و دیگر 
ادارات ذیربط مشخص نبوده و به عهده برنده مزایده و تنظیم سندانتقال منوط به ارائه 
مفاصا حســاب میباشــد و اجراى ثبت تکلیفى در تخلیه ملک مشاع نداشته و ضمنا هزینه 
هــاى قانونــى و اجرایى مطابق مقررات وصــول میگردد و چنانچــه روز مزایده مصادف با 
تعطیل رسمى گردد جلسه مزایده روز بعد ازآن درهمان ساعت و مکان تشکیل میگردد.

( م الف 98/100/2816)
تایخ انتشار:چهارشنبه 98/2/25

على آب باریکى-رئیس ثبت اسنادوامالك سبزوار

آگهى ابالغ اجراییه صادرشده در شعبه دوم شوراى حل اختالف به مجهول المکان 
کالســه پرونده: 2/1166/97رأى صادرشــده براســاس دادنامه شــماره 1295-
97/10/30 خواهان: محمداســمعیل کردى رامســر ســادات شــهر باالتر از آقابســمل  
کارخانــه سبدســازى خوانده: محمد مــرادى خواســته:مطالبه وجه خواهان دادخواســتى 
تســلیم دادگاه هاى عمومى نموده که جهت رســیدگى به حوزه ســوم شــهرى شوراى حل 
اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعیین شده، به علت مجهول المکان بودن خوانده، 
به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز ماده 73 آیین دادرسى مدنى مراتب 
یــک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى گردید و خوانده در وقت رســیدگى در 
جلسه شوراى حل اختالف حضور نیافته و بر همان اساس شورا حکم بر محکومیت خوانده 
براســاس دادنامه شــماره 1295-97/10/30 صادر نمود که منجــر به صدور اجراییه 
گردیــد . براســاس این حکم محکوم علیه محکوم اســت به پرداخــت مبلغ 6,717,000 
تومان بابت اصل خواســته و پرداخت کلیه خســارات قانونى  اعم از هزینه دادرســى و 
پرداخت خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت(97/9/27)  لغایت اجراى 
حکــم در حق خواهان و پرداخت نیم عشــر دولتى در حق دولت صــادر و اعالم مى نماید. 

م/الف
مدیر دفتر حوزه دوم شوراى حل اختالف شهید بهشتى رامسر-پوربخشیان

آگهى ابالغ اجراییه صادرشده در شعبه دوم شوراى حل اختالف به مجهول المکان 
کالســه پرونــده: 2/722/97رأى صادرشــده براســاس دادنامه شــماره 1291-
97/10/30 خواهان: امین خالقى فرد با وکالت خلیل لمتر محمدى خوانده: مهدى نجارى 
ف صمد خواســته:مطالبه وجه خواهان دادخواستى تســلیم دادگاه هاى عمومى نموده که 
جهت رســیدگى به حوزه اول شهرى شــوراى حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگى 
تعیین شده، به علت مجهول المکان بودن خوانده، به درخواست خواهان و دستور دادگاه 

و به تجویز ماده 73 آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى گردید و خوانده در وقت رســیدگى در جلســه شــوراى حل اختــالف حضور نیافته 
و بر همان اســاس شــورا حکم بر محکومیت خوانده براســاس دادنامه شــماره 1291-
97/10/30 صادر نمود که منجر به صدور اجراییه گردید . براســاس این حکم محکوم 
علیه محکوم اســت به پرداخــت مبلغ پنجاه و هفت ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
کلیه خســارات قانونى  اعم از هزینه دادرســى و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
97/3/12 لغایــت اجراى حکم در حق خواهان و پرداخت نیم عشــر دولتى در حق دولت 

صادر و اعالم مى نماید. م/الف
مدیر دفتر حوزه دوم شوراى حل اختالف شهید بهشتى رامسر-پوربخشیان

آگهى مزایده مال غیرمنقول
درخصــوص پرونده 970666 مدنى له ناصر غفاریان علیه رمضانعلى(على) حســین 
زاده و مهدى حســین زاده مبنى بر مطالبه وجه که ملک رمضانعلى حســین زاده وقاقع در 
بابلســر-پارکینگ شــش از مجموعه متل عســل توقیف گردید. ملــک موصوف یک واحد 
ویال به شــماره 204 واقع در حد شــرقى مجموعه متل عسل با قدمت حدود پانزده ساله 
دوبلکس به طورى که مســاحت طبقه همکف شــامل سالن-آشــپزخانه - فضاى سرویس 
بهداشــتى انبــارى و تراس جمعا به مســاحت حــدود 62 مترمربع و طبقه فوقانى شــامل 
راهرو و سه اتاق خواب جمعا به مساحت حدود 48 متر مربع کف فضاها سرامیک دیوارها 
تا ارتفاع حدود 110 ســانتى متر سرامیک مابقى پوشش دیوارها به انضمام پوشش زیر 
ســقف با پى وى سى مزین شده سیســتم حرارتى ویال شوفاژ با پره هاى آلومینیوم درب 
اتاق خواب ها چوبى داراى تاسیســات عمومى عرصه متعلق به بنیاد مستضعفان(مستلزم 
عقد قرارداد و خریدارى)ولى در تصرف مشاعى محکوم علیه با مجموعه متل عسل باتوجه 
به موقعیت مکانى -نحوه استقرار -میزان عرصه و اعیان-قدمت بنا و سایر عوامل موثر 
ارزش اعیانى تعرفه شــده(ویالى 204) با تاسیسات منصوبه با حق عبور مشترك و سایر 
عوامــل موثر در موضوع به مبلغ 1,540,000,000 ریــال( یکصدو پنجاه میلیون تومان) 
قیمت پایه ارزیابى گردیده، مراتب فوق توسط کارشناس رسمى دادگسترى مورد بازدید 
قــرار گرفتــه و در تاریخ 98/3/22 روز چهارشــنبه از ســاعت 9 لغایــت 10 به صورت 
مزایــده حضــورى در اجراى احکام مدنى  بابلســر به فروش خواهد رســید . کســانى که 
باالتریــن قیمت را باتوجه به نظریه کارشناســى اعالم نمایند برنــده مزایده خواهند بود.
برنــده مزایده باید ده درصد مبلغ را نقــدا در روز مزایده و مابقى مبلغ را حداکثر ظرف 
یــک ماه پرداخت نمایــد. طالبین مى توانند پنــج روز قبل از برگــزارى مزایده به اجراى 
احکام مدنى مراجعه نمایند تا مورد مزایده به آنان ارائه گردد.ضمنا.هزینه نقل و انتقال 

به عهده خریدار مزایده مى باشد.م/الف
 مدیر اجراى احکام مدنى بابلسر-فرج اله پور

آگهى ابالغ اجراییه صادرشده در شعبه دوم شوراى حل اختالف به مجهول المکان 
کالســه پرونــده: 2/1137/97رأى صادرشــده براســاس دادنامــه شــماره 733-
97/7/17 خواهــان: بابــک کرمــى ف محمدرضــا خوانــده: علــى اصالنــى ف امیدعلــى 
خواســته:مطالبه وجــه خواهان دادخواســتى تســلیم دادگاه هاى عمومى نمــوده که جهت 
رســیدگى به حوزه سوم شهرى شــوراى حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعیین 
شــده، به علت مجهول المکان بودن خوانده، به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به 
تجویز ماده 73 آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
گردید و خوانده در وقت رســیدگى در جلســه شوراى حل اختالف حضور نیافته و بر همان 
اساس شــورا حکم بر محکومیت خوانده براساس دادنامه شماره 733-97/7/17 صادر 
نمــود کــه منجر به صدور اجراییه گردید . براســاس این حکم محکوم علیه محکوم اســت 
به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت کلیه خســارات قانونى  
اعم از هزینه دادرســى و پرداخت خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید چک  لغایت 
اجــراى حکــم در حق خواهان و پرداخت نیم عشــر دولتى در حق دولــت صادر و اعالم مى 

نماید. م/الف
مدیر دفتر حوزه دوم شوراى حل اختالف شهید بهشتى رامسر-پوربخشیان

آگهى حصر وراثت
خانم نســرین نظام شــکن لسبو محله اى ف حسن به شــرح درخواستى که به شماره 
2/176/98 این شــعبه ثبت گردیده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و 
اعالم داشــته که شــادروان ابراهیم پوراصغریان رودسرى ف عزت اله ش ش 23 صادر 
رامســر در تاریخ 93/7/24 در شهرستان رامسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به :1-نسرین نظام شکن لسبومحله اى ش ش 2691536319 
همسر دائمى متوفى2-افسانه ش ش 182   3-افروز ش ش 46   4-حوا ش ش 119   
5-پیمــان ش ش 2270068645 همگى پوراصغریــان -فرزندان متوفى والغیر، اینک 
شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را یک نوبــت آگهى مى نماید 
تاهرکس اعتراضى دارد یا وصیت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاریخ نشــر آگهى 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى حصر وراثت
خانــم نرگــس نوائیــان ف قاســم ش ش 2/140/98 ایــن شــعبه ثبــت گردیده 
درخواســت صــدور گواهى انحصــار وراثت نموده و اعالم داشــته که شــادروان محمود 
فلکیان ف محمد ش ش 4 صادره رامسر در تاریخ 97/4/9 در شهرستان رامسر  بدرود 
زندگــى گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه :1-نرگس نوائیان ش ش 
8 همســردائمى متوفى 2- محمدمســعود فلکیان ش ش 2270135601 پســر متوفى 
والغیر، اینک شــورا پس از انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را یک نوبت آگهى 
مــى نماید تاهرکــس اعتراضى دارد یا وصیت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاریخ 

نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى حصر وراثت
خانــم معصومــه رضــازاده ف پرویز به شــرح درخواســتى کــه به شــماره 980110 
این شــعبه ثبت گردیده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته 
کــه شــادروان پرویز رضــازاده ف بابا ش ش 7 صادره بابلســر در تاریــخ 97/10/9 در 
شهرســتان بابلســر  بدرود زندگــى گفته، ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
:1-فاطمــه ش ش 4-1348 کدملــى 4989474562   2-اســماعیل ش ش 406-
1349 کدملــى 4989489527   3-معصومه ش ش 8-1354 کدملى 4989536851   
4-محمدابراهیــم ش ش 548-1362 کدملــى 4989718941 همگــى رضــازاده ف 
پرویز-فرزنــدان متوفى5-فاطمــه آقابزرگ نژاد ف محمدرضــا ش ش 4-1354 کدملى 
2063891291 همســر متوفــى والغیر، اینک شــورا پــس از انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را یک نوبت آگهى مى نمایــد تاهرکس اعتراضى دارد یا وصیت نامه اى 
از متوفى نزداو مى باشد ازتاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شهرى شوراى حل اختالف دادگسترى بابلسر-على اکبر رضانژاد قادى

آگهى مزایده مال غیرمنقول
درخصوص پرونده 970597 مدنى له بانک رفاه کارگران علیه کاظم ابوطالبى و اکبر 
زارع پــور و وهاب ابوطالبى و على مقدم فرمبنى بــر مطالبه وجه، ملک محکوم علیه کاظم 
ابوطالبى واقع در بابلسر-بهنمیر-پشــت شــهردارى-همت آباد به ســمت گروه بکتاش 
کوچه فردوســى هفتم زمین هــاى مهران جهانى توقیف گردید. ویالى تعرفه شــده واقع 
در قطعه زمینى به مســاحت حدودا 465 مترمربع خارج از محدوه قانونى شــهر بهنمیر به 
آدرس فوق الذکر واقع گردیده که حدود اربعه آن شماال به طول 8 متر و 10 متر دیوار 
اســت به پالك مجاور و شــرقا اول دیوار اســت به کوچه 21 متر دوم پخى است به طول 
4 متــر به کوچــه احداثى جنوبا به طول 16 متر درب و دیوار اســت به کوچه حداثى غربا 
به طول 23 متر دیوار اســت به پالك مجاور در داخل ملک یک دستگاه ویالى دوبلکس با 
اســکلت بتنى به متراژ حدودا 168 مترمربع که طبقه همکف شــامل آشپزخانه با کابینت 
ام دى اف ، هال و پذیرایى ، سرویس بهداشتى و طبقه اول آن شامل : دو خواب ،حمام و 
سرویس بهداشتى با دیوارهاى آجرى با پوشش گچى و رنگ پالستیک ، تمامى سطوح غیر 
از ســرویس و آشپزخانه مفروش به موکت ،ســقف شیروانى با پوشش ایرانیتى و پنجره 
از جنس آلومینیومى و درب اتاق ها از جنس چوبى ،راه پله سنگى بوده مضافا در قسمت 
هال طبقه اول به واســطه یک واحد پله آهنى ماریپیچ یک اتاق خواب درقســمت فوقانى 
طبقه اول قرار دارد . سیســتم گرمایش ویال از نوع شوفاژ مرکزى با پره آلومینیومى مى 
باشد . ویال داراى آب و برق است ملک تعرفه شده فاقد سابقه ثبتى به نام محکوم علیه 
بوده و مضافا فاقد پروانه ساختمانى است و به میزان شش سیر و ده مثقال و 22 نخود 
از اراضى کل بهنمیر من جمله ملک تعرفه شده در مالکیت بنیاد مستضعفان( بنیاد علوى) 
قرار دارد . با توجه به جمیع جهات ارزش ملک تعرفه شــده با تمامى مســتحدثات آن به 
مبلغ 1,950,000,000 ریال( معادل یکصدونود و پنج میلیون تومان) قیمت پایه ارزیابى 
گردیده، مراتب فوق توســط کارشناس رســمى دادگسترى مورد بازدید قرار گرفته و در 
تاریــخ 98/3/20 روز دوشــنبه از ســاعت 10 الى 11 صبح به صــورت مزایده حضورى 
در اجراى احکام مدنى  بابلســر به فروش خواهد رســید . کســانى که باالترین قیمت را 
باتوجه به نظریه کارشناسى اعالم نمایند برنده مزایده خواهند بود.برنده مزایده باید ده 
درصد مبلغ را نقدا در روز مزایده و مابقى مبلغ را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نماید. 
طالبیــن مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزایده به اجراى احکام مدنى مراجعه نمایند 
تــا مورد مزایــده به آنان ارائه گردد.ضمنا.هزینه نقل و انتقــال به عهده خریدار مزایده 

مى باشد.م/الف
مدیر اجراى احکام مدنى بابلسر-فرج اله پور

آگهى مزایده اموال غیرمنقول(اسناد ذمه)
بستانکار:خانم فاطمه قربانى فرزند حسن ساکن سبزوار
بدهکار:آقاى مهدى قربانى فرزند محمدرضا ساکن سبزوار

مورد مزایده و محل آن:دوسهم مشاع از نه سهم باستثناى بهاى ثمینه عرصه واعیان 
ششــدانگ پالك نه هزارونهصدوپنجاه و ســه فرعى جداشــده از باقیمانده پانصدوپنجاه 
ودوفرعى واقع در اراضى عبدالرحمن پالك دواصلى بخش دوازده سبزوار که ششدانگ 
بشماره چاپى 778117د94وبشماره دفترالکترونیکى139620306011007811بن
ام مرحوم محمدرضا قربانى فرزندعباس ثبت و ســندمالکیت صادروســهم االرث مدیون 
مهدى قربانى که برابرگواهى حصروراثت شــماره 74/31 مورخه97/2/25شعبه هفتم 
شــوراى حل اختالف ســبزوار جزو ورثه میباشــد بازداشت شده وششــدانگ محدود به 
حدودذیل است:شــماال دیواربدیواربطول شش متربشــماره نه هزارودویست و شانزده 
وباقیمانــده پانصدوپنجاه و دوفرعى،شــرقا بطول بیســت ویک متر وشــصت ســانتیمتر 
دیواربدیواربشــماره هشــت هزاروهفتصدوهشــتادوهفت فرعى،جنوبا بطول شش متر 
درب ودیواربــه کوچه، غربا بطول بیســت و یک متر وهفتادســانتیمتر دیواربدیوار زمین 
شــماره هشــت هزارودویســت وســى ویک فرعى جداشــده که برابر نظریه کارشــناس 
رســمى دادگسترى ششــدانگ بمبلغ یک میلیاردوسیصدوبیســت میلیون ریال ارزیابى 
قطعى گردیده و بصورت یکباب منزل مســکونى میباشــد به مســاحت صدوسى مترمربع 
کــه قدیمى ســازبوده داراى زیرزمیــن به متــراژ تقریبى16مترمربــع وداراى یک طبقه 
مســکونى درهمکف بمســاحت حدود80مترمربــع باقدمت حدود40ســال بصورت نماى 
ســیمانى وکف حیاط موزائیک فرش میباشــد وداراى زیرزمین با پوشــش سقف بصورت 
طاق ضربى میباشــد داراى امتیاز شــهرى شــامل آب وبرق وگازوفاضالب شــهرى  اســت 
واقــع در ســبزوار میدان هفت تیر خیابان آهنگران9 منزل شــمالى پــالك6 که در قبال 
مبلــغ ســیصدوهفتادوچهارمیلیون ریال قســمتى از طلب بســتانکار درپرونــده اجرایى 
کالسه9700613در روز سه شنبه مورخه98/3/21از ساعت 9صبح الى12ظهردرمحل 
شعبه اجراى ثبت اسناد سبزوار از طریق مزایده حضورى نقدا بفروش میرسد مزایده از 
مبلغ سیصدوهفتادوچهارمیلیون ریال شروع و به باالترین رقمى که خریدار داشته باشد 
فروخته میشود و هزینه هاى سند انتقال اعم از عوارض شهردارى مالیات دارایى و دیگر 
ادارات ذیربط مشخص نبوده و به عهده برنده مزایده و تنظیم سندانتقال منوط به ارائه 
مفاصا حســاب میباشــد و اجراى ثبت تکلیفى در تخلیه ملک مشاع نداشته و ضمنا هزینه 
هــاى قانونــى و اجرایى مطابق مقررات وصــول میگردد و چنانچــه روز مزایده مصادف با 
تعطیل رسمى گردد جلسه مزایده روز بعد ازآن درهمان ساعت و مکان تشکیل میگردد.

( م الف 98/100/2816)
تایخ انتشار:چهارشنبه 98/2/25

على آب باریکى-رئیس ثبت اسنادوامالك سبزوار

آگهى ابالغ اجراییه صادرشده در شعبه دوم شوراى حل اختالف به مجهول المکان 
کالســه پرونده: 2/1166/97رأى صادرشــده براســاس دادنامه شــماره 1295-
97/10/30 خواهان: محمداســمعیل کردى رامســر ســادات شــهر باالتر از آقابســمل  
کارخانــه سبدســازى خوانده: محمد مــرادى خواســته:مطالبه وجه خواهان دادخواســتى 
تســلیم دادگاه هاى عمومى نموده که جهت رســیدگى به حوزه ســوم شــهرى شوراى حل 
اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعیین شده، به علت مجهول المکان بودن خوانده، 
به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز ماده 73 آیین دادرسى مدنى مراتب 
یــک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى گردید و خوانده در وقت رســیدگى در 
جلسه شوراى حل اختالف حضور نیافته و بر همان اساس شورا حکم بر محکومیت خوانده 
براســاس دادنامه شــماره 1295-97/10/30 صادر نمود که منجــر به صدور اجراییه 
گردیــد . براســاس این حکم محکوم علیه محکوم اســت به پرداخــت مبلغ 6,717,000 
تومان بابت اصل خواســته و پرداخت کلیه خســارات قانونى  اعم از هزینه دادرســى و 
پرداخت خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت(97/9/27)  لغایت اجراى 
حکــم در حق خواهان و پرداخت نیم عشــر دولتى در حق دولت صــادر و اعالم مى نماید. 

م/الف
مدیر دفتر حوزه دوم شوراى حل اختالف شهید بهشتى رامسر-پوربخشیان

آگهى ابالغ اجراییه صادرشده در شعبه دوم شوراى حل اختالف به مجهول المکان 
کالســه پرونــده: 2/722/97رأى صادرشــده براســاس دادنامه شــماره 1291-
97/10/30 خواهان: امین خالقى فرد با وکالت خلیل لمتر محمدى خوانده: مهدى نجارى 
ف صمد خواســته:مطالبه وجه خواهان دادخواستى تســلیم دادگاه هاى عمومى نموده که 
جهت رســیدگى به حوزه اول شهرى شــوراى حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگى 
تعیین شده، به علت مجهول المکان بودن خوانده، به درخواست خواهان و دستور دادگاه 

و به تجویز ماده 73 آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى گردید و خوانده در وقت رســیدگى در جلســه شــوراى حل اختــالف حضور نیافته 
و بر همان اســاس شــورا حکم بر محکومیت خوانده براســاس دادنامه شــماره 1291-
97/10/30 صادر نمود که منجر به صدور اجراییه گردید . براســاس این حکم محکوم 
علیه محکوم اســت به پرداخــت مبلغ پنجاه و هفت ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
کلیه خســارات قانونى  اعم از هزینه دادرســى و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
97/3/12 لغایــت اجراى حکم در حق خواهان و پرداخت نیم عشــر دولتى در حق دولت 

صادر و اعالم مى نماید. م/الف
مدیر دفتر حوزه دوم شوراى حل اختالف شهید بهشتى رامسر-پوربخشیان

آگهى مزایده مال غیرمنقول
درخصــوص پرونده 970666 مدنى له ناصر غفاریان علیه رمضانعلى(على) حســین 
زاده و مهدى حســین زاده مبنى بر مطالبه وجه که ملک رمضانعلى حســین زاده وقاقع در 
بابلســر-پارکینگ شــش از مجموعه متل عســل توقیف گردید. ملــک موصوف یک واحد 
ویال به شــماره 204 واقع در حد شــرقى مجموعه متل عسل با قدمت حدود پانزده ساله 
دوبلکس به طورى که مســاحت طبقه همکف شــامل سالن-آشــپزخانه - فضاى سرویس 
بهداشــتى انبــارى و تراس جمعا به مســاحت حــدود 62 مترمربع و طبقه فوقانى شــامل 
راهرو و سه اتاق خواب جمعا به مساحت حدود 48 متر مربع کف فضاها سرامیک دیوارها 
تا ارتفاع حدود 110 ســانتى متر سرامیک مابقى پوشش دیوارها به انضمام پوشش زیر 
ســقف با پى وى سى مزین شده سیســتم حرارتى ویال شوفاژ با پره هاى آلومینیوم درب 
اتاق خواب ها چوبى داراى تاسیســات عمومى عرصه متعلق به بنیاد مستضعفان(مستلزم 
عقد قرارداد و خریدارى)ولى در تصرف مشاعى محکوم علیه با مجموعه متل عسل باتوجه 
به موقعیت مکانى -نحوه استقرار -میزان عرصه و اعیان-قدمت بنا و سایر عوامل موثر 
ارزش اعیانى تعرفه شــده(ویالى 204) با تاسیسات منصوبه با حق عبور مشترك و سایر 
عوامــل موثر در موضوع به مبلغ 1,540,000,000 ریــال( یکصدو پنجاه میلیون تومان) 
قیمت پایه ارزیابى گردیده، مراتب فوق توسط کارشناس رسمى دادگسترى مورد بازدید 
قــرار گرفتــه و در تاریخ 98/3/22 روز چهارشــنبه از ســاعت 9 لغایــت 10 به صورت 
مزایــده حضــورى در اجراى احکام مدنى  بابلســر به فروش خواهد رســید . کســانى که 
باالتریــن قیمت را باتوجه به نظریه کارشناســى اعالم نمایند برنــده مزایده خواهند بود.
برنــده مزایده باید ده درصد مبلغ را نقــدا در روز مزایده و مابقى مبلغ را حداکثر ظرف 
یــک ماه پرداخت نمایــد. طالبین مى توانند پنــج روز قبل از برگــزارى مزایده به اجراى 
احکام مدنى مراجعه نمایند تا مورد مزایده به آنان ارائه گردد.ضمنا.هزینه نقل و انتقال 

به عهده خریدار مزایده مى باشد.م/الف
 مدیر اجراى احکام مدنى بابلسر-فرج اله پور

آگهى ابالغ اجراییه صادرشده در شعبه دوم شوراى حل اختالف به مجهول المکان 
کالســه پرونــده: 2/1137/97رأى صادرشــده براســاس دادنامــه شــماره 733-
97/7/17 خواهــان: بابــک کرمــى ف محمدرضــا خوانــده: علــى اصالنــى ف امیدعلــى 
خواســته:مطالبه وجــه خواهان دادخواســتى تســلیم دادگاه هاى عمومى نمــوده که جهت 
رســیدگى به حوزه سوم شهرى شــوراى حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعیین 
شــده، به علت مجهول المکان بودن خوانده، به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به 
تجویز ماده 73 آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
گردید و خوانده در وقت رســیدگى در جلســه شوراى حل اختالف حضور نیافته و بر همان 
اساس شــورا حکم بر محکومیت خوانده براساس دادنامه شماره 733-97/7/17 صادر 
نمــود کــه منجر به صدور اجراییه گردید . براســاس این حکم محکوم علیه محکوم اســت 
به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت کلیه خســارات قانونى  
اعم از هزینه دادرســى و پرداخت خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید چک  لغایت 
اجــراى حکــم در حق خواهان و پرداخت نیم عشــر دولتى در حق دولــت صادر و اعالم مى 

نماید. م/الف
مدیر دفتر حوزه دوم شوراى حل اختالف شهید بهشتى رامسر-پوربخشیان

آگهى حصر وراثت
خانم نســرین نظام شــکن لسبو محله اى ف حسن به شــرح درخواستى که به شماره 
2/176/98 این شــعبه ثبت گردیده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و 
اعالم داشــته که شــادروان ابراهیم پوراصغریان رودسرى ف عزت اله ش ش 23 صادر 
رامســر در تاریخ 93/7/24 در شهرستان رامسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به :1-نسرین نظام شکن لسبومحله اى ش ش 2691536319 
همسر دائمى متوفى2-افسانه ش ش 182   3-افروز ش ش 46   4-حوا ش ش 119   
5-پیمــان ش ش 2270068645 همگى پوراصغریــان -فرزندان متوفى والغیر، اینک 
شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را یک نوبــت آگهى مى نماید 
تاهرکس اعتراضى دارد یا وصیت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاریخ نشــر آگهى 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى حصر وراثت
خانــم نرگــس نوائیــان ف قاســم ش ش 2/140/98 ایــن شــعبه ثبــت گردیده 
درخواســت صــدور گواهى انحصــار وراثت نموده و اعالم داشــته که شــادروان محمود 
فلکیان ف محمد ش ش 4 صادره رامسر در تاریخ 97/4/9 در شهرستان رامسر  بدرود 
زندگــى گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه :1-نرگس نوائیان ش ش 
8 همســردائمى متوفى 2- محمدمســعود فلکیان ش ش 2270135601 پســر متوفى 
والغیر، اینک شــورا پس از انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را یک نوبت آگهى 
مــى نماید تاهرکــس اعتراضى دارد یا وصیت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاریخ 

نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى حصر وراثت
خانــم معصومــه رضــازاده ف پرویز به شــرح درخواســتى کــه به شــماره 980110 
این شــعبه ثبت گردیده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته 
کــه شــادروان پرویز رضــازاده ف بابا ش ش 7 صادره بابلســر در تاریــخ 97/10/9 در 
شهرســتان بابلســر  بدرود زندگــى گفته، ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
:1-فاطمــه ش ش 4-1348 کدملــى 4989474562   2-اســماعیل ش ش 406-
1349 کدملــى 4989489527   3-معصومه ش ش 8-1354 کدملى 4989536851   
4-محمدابراهیــم ش ش 548-1362 کدملــى 4989718941 همگــى رضــازاده ف 
پرویز-فرزنــدان متوفى5-فاطمــه آقابزرگ نژاد ف محمدرضــا ش ش 4-1354 کدملى 
2063891291 همســر متوفــى والغیر، اینک شــورا پــس از انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را یک نوبت آگهى مى نمایــد تاهرکس اعتراضى دارد یا وصیت نامه اى 
از متوفى نزداو مى باشد ازتاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شهرى شوراى حل اختالف دادگسترى بابلسر-على اکبر رضانژاد قادى

عضوسابقشورایشهرتهران:

نظام اجرایی ما نظام دولت محور است
 تمام اقدامات عمرانی صورت گرفته در شهر تهران براساس طرح جامعی بوده که

از قبل از انقالب نوشته شده و شهرداری تهران آن را پیاده سازی کرد

سیدزاده:

بی بندوباری واژه »سلبریتی« را 
به وجود آورده است


