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جنگل های بلــوط زاگــرس چهارمحال و 
بختیاری بــه علت عوامل انســانی و طبیعی 
در خطــر نابودی قــرار گرفته اند.بــه گزارش 
ایســنا، فقر یکی از عوامل تخریب عرصه های 
منابع طبیعی اســت و اگر چاره ای برای بهبود 
معیشت جنگل نشینان نشــود، روند تخریب 
جنگل ها و مراتع با شدت بیش تری ادامه پیدا 
می کند.جنگل های بلوط زاگرس چهارمحال و 
بختیاری به علت عوامل انســانی و طبیعی در 
خطر نابودی قرار گرفته انــد، طبق گفته های 
مسئوالن از شــش میلیون هکتار جنگل های 
بلــوط زاگرس حــدود ۵۰ هــزار هکتار دچار 
خشکیدگی هستند، همچنین عالوه بر عوامل 
انســانی از جمله قطع درختان و قاچاق چوب 
و ذغال، مســائلی مانند خشکسالی های پی در 
پی، آفت جوانه خوار بلوط، خشــکیدگی بلوط 
و .. نیــز حیات جنگل های بلــوط را با تهدید 
مواجه کرده است.متاســفانه دست اندازی های 
ســودجویان، آتش ســوزی های عمدی و قطع 
درختان در سال های اخیر این گنجینه طبیعی 
را در رشته  کوه های زاگرس با خطر مواجه کرده 
اســت، قطعا نابودی جنگل های بلوط زاگرس 
معیشــت جامعه محلی را در سالیان آینده با 
مخاطره مواجه می کند.قطعا فقر یکی از عوامل 
تخریب عرصه های منابع طبیعی است و اگر در 
کوتاه مدت و بلندمدت چاره ای برای معیشــت 
جنگل نشینان و بهره برداران محلی از جنگل ها 
و مراتع نشود، قطعا تبعات نابودی جنگل های 
بلوط قبل از اینکه دامن طبیعت را بگیرد، دامن 

جنگل نشینان را می گیرد.
سید اســماعیل صالحی سرپرســت اداره 
 کل منابع طبیعــی و آبخیــزداری چهارمحال 
و بختیاری در خصــوص وضعیت جنگل های 
زاگرس و مراتع در اســتان، اظهار کرد: شرایط 
اقلیمی و خشکسالی های متمادی در سال های 
اخیر، جنگل های ناحیه رویشگاهی زاگرس را 
تحت تاثیر قرار داده و این مســئله مشکالت 
عدیده ای را ایجاد کرده است. او با اشاره به اینکه 
۸۶ درصد مســاحت چهارمحال و بختیاری را 
عرصه های منابع  طبیعی تشکیل می دهد، بیان 
کرد: از این مســاحت ۶۷ درصد عرصه مرتعی 
و ۱۹ درصد عرصه جنگلی است، متاسفانه در 
سال های اخیر جنگل ها و مراتع استان به وسیله 
عوامل انسانی و طبیعی دچار تخریب شده اند 
که بیش ترین عوامل تخریب مربوط به عوامل 
انسانی است.صالحی با بیان اینکه خشکسالی، 
آفات، ریزگرد ها و ســایر عوامل طبیعی نیز در 
کنار عوامل انسانی به منابع طبیعی آسیب وارد 
می کنند، عنوان کرد: فقر اقتصادی بهره برداران 
محلی موجب می شــود این افراد برای تامین 
معیشــت دســت به تخریب جنگل ها و مراتع 
و  منابع طبیعــی  کل  اداره   بزنند.سرپرســت 
آبخیزداری چهارمحال و بختیاری خاطر نشان 
کرد: یکــی از راهکار های موثر در حفظ منابع 

طبیعی مشارکت بهره برداران محلی در حفظ و 
احیای این عرصه ها است، اما باید به این نکته 
توجه کرد که هرگونه مشارکت بهره برداران در 
فعالیت های اقتصادی و حفظ عرصه ها مستلزم 
منافع کوتاه مدت و بلندمدت است.او ادامه داد: 
اگــر اجرای برنامه حفــظ و احیای جنگل ها و 
مراتع برای جنگل نشینان و بهره برداران محلی 
سود دهی نداشته باشد، مشارکت جنگل نشینان 
محقق نمی شود و روند تخریب منابع طبیعی با 
دست اندازی های بی رویه از جمله قطع درختان، 

چرای بی رویه دام و ... ادامه پیدا می کند.
صالحی با بیــان اینکه اجــرای طرح های 
مرتــع داری و جنگل کاری اقتصــادی با هدف 
تامین معیشت جنگل نشینان، حفظ و احیای 
گونه های جنگلی و تقویت پوشــش گیاهی در 
دستور کار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
چهارمحال و بختیاری از ســالیان گذشته قرار 
گرفته اســت، عنوان کرد: کاشــت گونه های 
جنگلی مثمر و ســازگار با منطقه از جمله انار، 
گالبی وحشــی، انجیر، بادام تلخ، بنه، سماق، 
محلب و ... در زمینه بهبود معیشت بهره برداران 
در اولویت قرار گرفته است.سرپرست اداره کل 
منابع طبیعــی و آبخیــزداری چهارمحــال و 
بختیاری ادامه داد: ترویج فرهنگ درختکاری، 
ترغیب جوامع محلی جهت صیانت از جنگل ها، 
افزایــش درآمد ســاکنان عرصه های جنگلی 
ناشــی از تولید محصــوالت ارگانیک، تغذیه 
ســفره های آب زیرزمینی، کاهش فشار دام بر 
مراتع، بازســازی اکوسیستم جنگلی و احیای 
جنگل های مخروبــه و افزایش تنوع گونه های 
جنگلی از اهداف جنگل کاری اقتصادی است. 
او یادآور شــد: تولید محصــوالت اقتصادی از 
گونه های جنگلی مانند سماق و انجیر می تواند 
حدود ۳ تا ۱۵ میلیون تومان در هکتار درآمد 
بــرای بهره بــرداران محلی به دنبال داشــته 

اقتصادی  باشــد، معموال گونه های جنگلــی 
پرسود هســتند و نیاز آبی کمی دارند، امسال 
جنــگل کاری اقتصادی در قالب طرح ۹ در ۹۹ 
در ۲۲۰۰ هکتار از اراضی جنگلی اســتان اجرا 
و به ازای هر دو هکتار برای یک نفر اشــتغال 
ایجاد می شــود.صالحی تاکید کرد: همچنین 
بــرای تامین چوب مــورد نیاز کشــور طرح 
صنوبــرکاری در ۵۵۰ هکتــار از اراضی ملی و 
مستثنیات چهارمحال و بختیاری اجرا و در این 
طرح به ازای هر هکتار برای یک نفر اشــتغال 
ایجاد می شود.سرپرست اداره  کل منابع طبیعی 
و آبخیــزداری چهارمحال و بختیاری کشــت 
گیاهــان دارویــی در مراتع اســتان را یکی از 
راهکار های حفظ مراتع و تامین معیشت پایدار 
برای بهره برداران محلی عنــوان کرد و گفت: 
طبق بررسی های صورت گرفته کشت گونه های 
دارویی در مراتع و عرصه های کم بازده عالوه بر 
حفظ مراتع و ایجاد پوشش گیاهی، نسبت به 
شــغل دامداری به لحاظ اقتصادی به صرفه تر 

است.
او اضافه کرد: در همین راســتا امسال ۷.۵ 
تن نهاده )بذر گیاهان دارویی( شــامل آنغوزه، 
باریجه و ریواس در شهرستان های استان توزیع 
شد.صالحی با بیان اینکه سطح زیر کشت گیاهان 
دارویی در مراتع چهارمحال و بختیاری ۴۰۰۰ 
هکتار اســت، یادآور شد: در سال جاری بالغ بر 
۲۵۰۰ هکتار دیگر در قالب ۲۵ طرح مرتعداری 
به کشت گیاهان دارویی اختصاص پیدا می کند.

آبخیزداری  و  منابع طبیعی  اداره کل  سرپرست 
چهارمحال و بختیــاری در پایان توضیح داد: 
راه انــدازی تعاونی های تولیــد گیاهان دارویی 
از  بهره برداران منابع طبیعی  اشتغالزایی  جهت 
سیاســت های این اداره کل در راستای بهبود 
معیشت جوامع محلی و حفظ پوشش گیاهی 
است.همچنین نبی اهلل یارعلی دانشیار دانشکده 

منابع طبیعی دانشگاه شهرکرد با بیان اینکه در 
رابطه با مدیریت منابع طبیعی قانون اساســی 
تکلیف همگان را به خوبی مشخص کرده است، 
اظهــار کرد: در قانون اساســی اصل ۵۰ و ۴۵ 
مباحث بهره برداری و مدیریت از جنگل، مرتع 
و پایداری از منابع طبیعی مطرح شده است.او 
ادامه داد: در اصل ۴۵ قانون اساســی به بحث 
انفال پرداخته شده است، جنگل، مرتع، دریا و 
دریاچه جزء انفال و در اختیار حکومت اسالمی 
هســتند، همچنین اصل ۵۰ قانون اساسی نیز 
یکی از اصل های مترقــی در حوزه حفاظت از 
منابع طبیعی است و کمتر کشوری وجود دارد 
که قوانین اساســی آن به بحث توسعه پایدار و 
حفاظت از منابع طبیعی برای نسل  آینده به این 
شیوه پرداخته باشد.یارعلی با بیان اینکه ارزیابی 
و نظارت محیط زیســتی بر توســعه اقتصادی 
مقدم است، گفت: اصل ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی 
تکلیــف را در تمامی حوزه های منابع طبیعی و 
محیط زیستی مشخص کرده، همچنین قانون 
ملی شدن جنگل ها و مراتع و قانون حفاظت و 
بهره برداری هم اکنون مبنای مدیریت جنگل ها 

و مراتع است.
دانشــیار دانشــکده منابع طبیعی دانشگاه 
شــهرکرد با اشاره به اینکه از ۵۰ سال گذشته 
قوانیــن مربوط حفاظــت، توســعه، احیاء و 
بهره برداری از جنگل ها و مراتع به روز نشــده 
اســت، عنوان کرد: نیاز اســت بنا بر شــرایط 
و مسائل موجود در کشــور نسخه های به روز 
از قوانیــن در این حیطه ارائه شــود.او تاکید 
کــرد: باتوجــه به شــرایط اقتصــادی و لزوم 
تامین معیشت جنگل نشــینان، روستائیان و 
برای  ناگزیر هستند  منابع طبیعی  بهره برداران 
گــذران زندگی و معیشــت خــود از ظرفیت 
جنگل هــا و مراتع بهره ببرنــد، بنابراین بحث 
حفاظت از منابع  طبیعی و وابستگی معیشتی 

بهره بــرداران محلی به جنگل هــا و مراتع یک 
پارادوکــس ایجاد می کند.یارعلی با بیان اینکه 
قوانین حــوزه منابع طبیعی شــفافیت الزم را 
ندارند، عنــوان کــرد: ادارات متولی در طول 
دهه های گذشــته به صورت سلیقه ای قوانین 
مرتبط با حفاظــت از جنگل ها و مراتع را اجرا 
کرده انــد و در این راه خطا هایی را نیز مرتکب 
شــده اند، در حال حاضر نیازمند یک سیاست 
کالن و واحد در مدیریت روســتا ها هستیم و 
بایــد در این خصوص آگاهی جوامع محلی نیز 
افزایش پیدا کند.دانشیار دانشکده منابع طبیعی 
دانشگاه شــهرکرد با بیان اینکه جوامع محلی 
باید نســبت به حفاظــت از جنگل ها و مراتع 
احســاس مالکیت داشته باشــند، خاطرنشان 
کرد: باید بهره برداری از منابع طبیعی بر اساس 
قوانیــن موجود انجام شــود و یا قوانین جدید 
به فوریت بــرای مدیریت صحیح این منابع به 

تصویب برسد.
او یادآور شــد: اگر مســئله معیشت مردم 
جنگل نشــین و روســتایی توســط نهاد ها و 
ارگان هایی از جمله کمیته  امداد، بهزیســتی، 
ســازمان های مردم نهاد، وزارت تعاون، صمت، 
بهزیســتی مــورد توجه قــرار بگیــرد، قطعا 
بهره برداری های غیراصولی به حداقل می رسد، 
می تــوان با تشــکیل تعاونی هــای علمی در 
حوزه منابع طبیعی به ایجاد اشــتغال پایدار در 
مناطق جنگل نشین و روســتایی کمک کرد.

یارعلی ادامه داد: به طور مثال می توان مباحث 
مربوط به ایجاد اشتغال از طریق صنایع دستی، 
کشت گیاهان دارویی، گردشــگری و ... را در 
روستا ها مورد توجه قرار داد، اشتغال پایدار در 
مناطق جنگل نشــین و روستا ها باید بر اساس 
ظرفیت ها و پتانسیل های مربوط به هر روستا 
باشد، بنابراین نیاز است یک معیشت جایگزین 
بر اساس یک مدل در هر منطقه تعریف شود.

دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه شهرکرد 
با تاکید بر اینکه توســعه اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی در هر روســتا و منطقه باید با هدف 
حفاظت از منابع طبیعی انجام شــود، توضیح 
داد: معمــوال افراد برای تغییر شــیوه درآمدی 
باید اطمینان خاطر داشــته باشد و نمونه های 
موفق را ببینند.او بــا تاکید بر اینکه در تغییر 
شیوه تامین معیشــت افراد نمی توان آزمون و 
خطا کرد، گفت: باید قبل از تغییر و پیشــنهاد 
درآمد هــای جایگزیــن همه جوانــب به طور 
دقیق سنجیده شود، نمی توان برای همه افراد 
نســخه واحد پیچید، برای تغییــر در زندگی 
جنگل نشــینان باید با حساســیت عمل شود.

یارعلی خاطر نشان کرد: کشت گیاهان دارویی 
و یــا جنــگل کاری اقتصادی شــاید در ظاهر 
شــیوه زیبایی برای ایجاد درآمــد پایدار برای 
جنگل نشینان باشد، اما گاهی موجب تخریب 
جنگل و مراتع نیز می شود، بنابراین باید همه 

جوانب آن سنجیده شود.

نفس  های به شماره افتاده جنگل های بلوط زاگرس! اجرای سیستم تله متری 
در تاسیسات آب  روستاهای منطقه بن رود اصفهان

گروه شهرستانها: مدیر آبفا منطقه بن رود گفت: برای اولین بار در استان 
اصفهان از سیستم تله متری در  تاسیسات آبرسانی ۱۷ روستای منطقه بن رود 

استفاده می شود.
احسان شفیعی با بیان اینکه ۱۷ روستای منطقه بن رود که پس از یکپارچه 
سازی شرکت های آبفای شهری و روستایی از ابتدای سال جاری، تحت پوشش 
شرکت آبفا قرار گرفت، اظهار داشت: هم اکنون۷ باب مخزن   و ۲ باب ایستگاه 
پمپاژ مجتمع های  روســتایی )قورتان(  شــامل ۱۲ روستا و مجتمع روستایی 

)فارفان( با ۵ روستا از سیستم تله متری در توزیع عادالنه آب بهره مند هستند.
وی جمعیت روستایی منطقه بن رود )ورزنه( را ۱۷ هزار نفر اعالم کرد و بیان 
داشت: در حال حاضر ۶ هزار و ۵۵۷ فقره انشعاب آب به مشترکین در روستا ها 
واگذار شده است این در حالیست که روستاهای این منطقه تحت پوشش طرح 

آبرسانی اصفهان بزرگ قرار دارند.
مدیرآبفا منطقــه بن رود افزود: این منطقــه دارای ۴۸ کیلومتر خط انتقال 
آب و  ۱۵۵کیلومتر شــبکه توزیع است که در ســال جاری به دلیل فرسودگی 
قسمت هایی از شبکه توزیع بیش از یک کیلومتر از شبکه فرسوده آب در روستا ها 

اصالح گردیده است.
شفیعی هدر رفت آب در روستاها را ۲۰ درصد دانست و تصریح کرد: درصدد 
هستیم با اصالح شبکه فرسوده توزیع آب واصالح انشعابات فرسوده ونیز تعویض 

کنتورهای خراب هدر رفت آب را تا پایان سال به ۱۵ درصد کاهش دهیم.
وی خاطرنشان ساخت: با هدف کاهش هدر رفت آب در محل ورودی آب هر 
روستا، فلومتر مغناطیسی نصب شده است، با این کار میزان ورودی و خروجی آب 
به روستاها به طور دقیق محاسبه می گردد و در نتیجه می توان هدر رفت دقیق 

آب را محاسبه نمود و از عوامل ایجاد آن جلوگیری کرد.
مدیر آبفا بن رود با اشــاره به اجرای پروژه GIS در روســتاها عنوان کرد: با 
اجــرای این پروژه موقعیت مکانی و اطالعــات توصیفی ۱۵۰ والو، ۳۰۰ منهول 
فاضالب و نیز خطوط انتقال و شبکه توزیع آب به دست آمده است که براساس 
این اطالعات دقیق خدمات رسانی به مردم در روستاها بهتر و گسترده تر در بازه 

زمانی کوتاه تر انجام می گیرد.
وی به مزیت های  اجرای سیســتم تله متری و GIS در روســتاها پرداخت 
و گفت: با اجرای این پروژه ها مدیریت دقیق تری بر توزیع آب بین مشــترکین 
می شود و آب با فشار یکسان در اختیار متقاضیان قرار می گیرد که این امر نقش 
بســزایی در کاهش وقوع حوادث دارد، همچنین زمان رســیدگی به حوادث در 

کوتاه ترین زمان صورت می گیرد. 

تکمیل زنجیره تولید مواد غذایی در رامهرمز
 با مشارکت بنیاد برکت

شرکت مشارکتی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام برای ۲۹۷ نفر از اهالی 
رامهرمز در استان خوزستان اشتغال ایجاد کرده است.در جریان سفر امیرحسین 
مدنی مدیرعامل بنیاد برکت به استان خوزستان، شرکت سبز آرا بنه رامهرمز به 
عنوان طرح مشارکت اقتصادی بنگاه محور این بنیاد مورد بهره برداری قرار گرفت. 
شرکت مشارکتی بنیاد برکت در زمینه تولید و بسته بندی انواع سبزیجات تازه و 
منجمد و صیفی جات فعال است و ظرفیت تولید و فرآوری ۲۵۰ تن محصول را 
در سال دارد.مدیرعامل بنیاد برکت درباره آغاز به کار این واحد تولیدی توضیح 
داد: شرکت سبز آرا بنه باعث به زیر کشت رفتن ۱۵ هکتار از زمین های روستایی 
رامهرمز شده و برای ۶۰ کشاورز ایجاد شغل کرده است.مدنی ادامه داد: شرکت 
مشارکتی بنیاد برکت در مجموع برای ۲۵۰ نفر به شکل مستقیم و غیرمستقیم 
اشــتغال زایی کرده که همه این نیروها از ساکنان و اهالی بومی منطقه هستند.

وی ســرمایه گذاری برای افتتاح این واحد تولیدی را ۲۰ میلیارد ریال اعالم کرد 
و گفت: با توســعه فضا و تجهیزات این شرکت توسط بنیاد برکت، امکان تولید 
ســاالنه ۲۵۰ تن انواع سبزی و صیفی فراهم شده است. مدیرعامل بنیاد برکت 
خاطرنشــان کرد: شرکت مشارکتی بنیاد در رامهرمز امکان صادرات محصوالت 
خود را به شکل تازه، منجمد و خشک شده به کشورهای همسایه از جمله عراق، 

ترکیه، امارات، عمان و غیره دارد و به زودی این فرآیند آغاز می شود.

اخبار کوتاه

آگهی فقدان سند مالکیت

با  با اعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی  نظر به اینکه خانم عفت ایزد خواه کرمانی اصالتا 
و درخواست  تهران  دفترخانه 1588  ذیل شماره 99/6/12-5772  امضا شده  گواهی  استشهادیه  تسلیم 
ماده  اجرای  در  مراتب  است  نموده  را  مالکیت  سند  المثنی  سند  صدور  تقاضای   99/6/12-11935 وارده 
120 آیین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد نام و نام خانوادگی مالک و میزان مالکیت : عفت 
ایزدخواه کرمانی – ششدانگ شماره پالک 3744/2344 علت گم شدن جابجایی خالصه وضعیت مالکیت: 
مفروز  تفکیکی   5 قطعه  پالک 3744/2344  مسکونی  آپارتمان  دستگاه  یک  کاداستری ششدانگ  سند 
انباری قطعه 13  3744/58 بخش 3 به مساحت 53/84 متر مربع واقع در شمال غربی طبقه 2 بانضمام 
و پارکینگ قطعه 11 نبام عفت ایزد خواه کرمانی ثبت و با شماره های چاپی 200743 صادر گردیده است 
سپس برابر اسناد رهنی شماره 10053 و10054-94/9/28 دفتر 912 تهران در رهن بانک ملت شعبه خردمند 
شمالی قرار گرفته است که موافقت بانک طی نامه شماره 6314/220-99/7/27 اعالم گردیده است لذا با 
توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر درخواست صدور المثنی مراتب اعالم تا هرکس نسبت 
به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویا درصورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد کرد.
15282 مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران – زاهدی منش 

آگهی فقدان سند مالکیت 
 نظر به اینکه مژگان ابراهیمی اصالتا با اعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی باتسلیم استشهادیه 
گواهی امضا شده ذیل شماره 18130 و18129-99/6/5 دفترخانه 548 تهران و درخواست وارده 16258-
99/7/21 تقاضای صدور سند المثنی سند مالکیت را نموده است مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت به شرح زیر آگهی میگردد نام و نام خانوادگی مالک و میزان مالکیت: مژگان ابراهیمی – ششدانگ 
شماره پالک 3927/738 علت گم شدن جاماندن در وسیله نقلیه عمومی خالصه وضعیت مالکیت: سند 
از  مفروز  تفکیکی   7 قطعه   3927/738 پالک  آپارتمان  دستگاه  یک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  مالکیت 
3927/193 بخش 3 به مساحت 102/55 متر مربع واقع در شمال طبقه 1 بنام مژگان ابراهیمی ثبت و با 
شماره های چاپی 379334 صادر گردیده است لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر 
معامله کرده که در قسمت  آگهی  مورد  به ملک  تا هرکس نسبت  اعالم  مراتب  المثنی  درخواست صدور 
چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار 
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره 

ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
15281 مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران – زاهدی منش

اگهی اجرای کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی
 نظر به اینکه سازمان ملی زمین مسکن از مالکین ششدانگ پالک ثبتی1097فرعی از 18 اصلی و 745 
و728 فرعی از 19 اصلی و 1105 و 1599 فرعی از 20 اصلی واقع در بخش 11 تهران رودبار قصران تقاضای 
صدور سند مالکیت کاداستر) تک برگی( نموده با توجه به اینکه سند مالکیت اولیه فاقد مساحت طول ابعاد 
می باشد و صدور سند مالکیت پالک بصورت تک برگی با درج طول و ابعاد ومساحت ) کاداستری( صورت 
می گیرد لذا در صورت اجرای کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی و ماده 12 قانون حد نگار جهت بازدید 
محل و تهیه نقشه از محدوده پالک مذکور دوشنبه مورخ 99/8/12 ساعت 10 صبح تعیین وقت شده است 
اطمینان  مالکین مشاعی پالک فوق می رساند جهت حصول  مالکین مجاور و سایر  به اطالع  بدینوسیله 
از عدم تضییع حقوق با در دست داشتن اصل سند مالکیت در روز موعد در محل وقوع ملک حضور بهم 
رسانند تا برابر مقررات اقدام الزم معمول گردد. ضمنا عدم حضور مانع از ادامه عملیات ثبتی نخواهد بود.

15279رئیس اداره ثبت اسناد وامالک فشم – نجفی بانه 

پیش نویس آگهی فقدان سند مالکیت 

 آقای اشکان مستقیمی وکالتا برابر وکالتنامه شماره های 22271 مورخ 1398/9/18 دفترخانه 806 تهران و 
59142 و59143 مورخ 1398/9/18 دفترخانه 564 تهران با تسلیم استشهادیه گواهی شده شماره 27631 مورخ 
1398/5/30 دفتر اسناد رسمی شماره 140 تهران طی درخواست وارده 19618-98 مورخ 1398/6/2 با اعالم اینکه 
سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 176 متر مربع به پالک 35305 فرعی از 4476 اصلی ذیل امالک 
855 صفحه 199 ثبت 127680 به چاپی شماره 054281 صادر وتسلیم گردید سپس مع الواسطه برابر سند انتقال 
شماره 97522 مورخ 1370/9/27 دفترخانه 11 تهران به خانم مهین محمد زاده منتقل گردید و برابر دادنامه حصر 
وراثت به شماره 9809970330100700 صادره از شعبه 2301 مجتمع شماره 24 شورای حل اختالف تهران مالک فوت 
و وراث حین الفوت عبارتند از فریدون ، صدیقه، شهال فرزندان واسماعیل همسر شهرت همگی عمید زاده می باشد 
متعاقبا برابر گواهی حصر وراثت به شماره 789 مورخ 1389/4/26 شورای حل اختالف حوزه 234 مجتمع شماره 
، فریدون  از شهال، علی  الفوت ایشان عبارتند  نیز فوت نموده که وراث حین  24 تهران آقای اسماعیل عمیدزاده 
عمید زاده فرزندان و برابر گواهی حصر وراثت به شماره 98000994 مورخ 1395/10/18 قاضی شورای حل اختالف 
و زهرا و محمد علی  از سکینه شوشتری همسر  ایشان عبارتند  نیز فوت که وراث  آقای علی عمیدزاده  تهران   7
عمیدزاده فرزندان متوفی می باشند و برابر گواهی حصر وراثت به شماره 874 مورخ 1383/8/3 ریاست شعبه 34 
دادگاه عمومی حقوقی تهران خانم صدیقه عمیدزاده نیز فوت که وراث ایشان عبارتند از پیام، محمد علی پژمان 
خرمی فرزندان و اسماعیل عمیدزاده پدر متوفی می باشد در قید رهن نمی باشد به علت جابجایی مفقود گردیده 
و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت پالک مذکور را نموده است در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت )اصالحی 
80/11/8( مراتب در یک نوبت و در یکی از جراید آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجودسند مالکیت نزد خود باشند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم ورسید دریافت نمایند بدیهی است در صورت انقضا 
مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله را ارائه نگردد طبق مقررات 

وتشریفات اداری ، المثنی سند مالکیت صادر وتسلیم مالک خواهد شد.
15280 سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک پیروزی – محمدی واال 

آگهی ابالغ اجراییه طبق ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی

 بدینوسیله به منیر بیاتین به نشانی شریعتی ظفر خ اطلسی خ 15 پالک 96ط4 ابالغ می شود بانک توسعه 
تعاون جهت وصول طلب خود به مبلغ 3/036/023/872 ریال تا تاریخ 97/2/9 طبق مقررات به موجب 
اسناد رهنی شماره 24093 و25854 تنظیمی دفترخانه شماره 493 تهران علیه شما اجراییه صادر نموده 
و پرونده اجرایی به کالسه 9703146 در این اداره تشکیل شده وطبق گزارش مامور مربوطه آدرس شما به 
شرح متن سند فوق شناخته نشده وآدرس فعلی شما نیز برای این اجرا مشخص نمی باشد لذا طبق ماده 
18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه یک مرتبه در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود چنانچه ظرف 
مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدامی 
ننمائید مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته 

و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد.
15278 رئیس اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران – فردوسی زاده نائینی 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ستاک سبز تیدا 
درتاریخ 1399/08/11 به شماره ثبت 567768 به شناسه ملی 14009550123 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید محصوالت کشاورزی ارائه خدمات و تأمین نیاز تولید 
کنندگان کشاورزی تولید محصوالت دامی کشاورزی ارائه خدمات به کشاورزان نظیر تسطیح اراضی مشاوره و برگزاری دوره های 
آموزشی درخصوص کشاورزی امور مربوط به محیط زیست و فعالیت های زیست محیطی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران 
، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله یوسف آباد ، خیابان ابن سینا ، خیابان 19/1 ، پالک 19 ، طبقه اول کدپستی 1433814711 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم الهام توسلی به 
شماره ملی 0015294897 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای مهریار شاملو به شماره ملی 4560130515 دارنده 500000 ریال 
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم الهام توسلی به شماره ملی 0015294897 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مهریار شاملو به شماره ملی 4560130515 و به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مهریار شاملو 
و الهام توسلی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار مردم ساالری 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1036437(

 آگهی مزایده مال منقول پرونده اجرایی به شماره بایگانی 9808491 ) خودرو(

سواری  خودروی  دستگاه  یک  ششدانگ  فوق  بایگانی  شماره  به  اجرایی  پرونده  موجب  به   
شاسی  شماره  متالیک   – ای  نقره  رنگ   1395 مدل  سواری  کاربری   TONDAR90A تیپ  رنو  سیستم 
 2 محور  تعداد  بنزین  سوخت  نوع   100016216RR024627 موتور  شماره   NAALSRBYWGA518510
به  متعلق   73 م   381-99 ایران  انتظامی  شماره  به   4 سیلندر  تعداد   4 چرخ  تعداد  نفر   5 جمعا  ظرفیت 
آقای امیررضا نادری ) مدیون( برابر نامه شماره 13/19/9938884 مورخ 1399/3/18 مرکز شماره گذاری 
پلیس راهور ناجا خودروی مذکور بازداشت و برابر نامه شماره 13/19/9960690 مورخ 1399/4/15 مرکز 
در  مذکور  990012533 خودروی  به شماره  پارکینگ  قبض  موجب  به  و  ناجا  راهور  پلیس  گذاری  شماره 
تاریخ 1399/5/6 در پارکینگ شیشه مینا توقیف گردیده است و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری 
وارده به شماره 15027418 مورخ 1399/6/15 توصیف خودرو عبارت است از اینکه خودروی فوق دارای 
زدگی ومالیده گی و تصادفی در قسمت عقب راست گلگیر و عقب چپ گلگیر عقب دارد که عینا مشهود 
ومعلوم است نیاز به صافکاری و نقاشی دارد دو حلقه الستیک چرخ های جلو سالم و در حد صفر هستند 
سپر جلو نیاز به تعمیر جزئی دارد در اثر تابش آفتاب به بدنه و سقف دورتادور رنگ رفتگی دارد و ارزش 
خودروی مورد نظر با توجه به وضعیت ظاهری و کیفیت فنی و سایر مشخصات و قیمت روز در بازار طبق 
نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 2/350/000/000 ریال ) دو میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال 
( ارزیابی شده که برابر درخواست بستانکار وارده به شماره 15027418 مورخ 1399/6/5 خودروی مذکور 
دارای بیمه نامه تا تاریخ 1400/2/1 می باشد ودر روز چهارشنبه مورخ 99/9/5 از ساعت 9 الی 12 در محل 
پارکینگ شیشه مینا به نشانی تهران کیلومتر 6 جاده مخصوص کرج بلوار شیشه مینا بلوار ولیعصر از طریق 
مزایده به فروش می رسد و مزایده از مبلغ 2/350/000/000 ریال ) دو میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون 
ریال ( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد مزایده حضوری است و شرکت در جلسه 
مزایده برای عموم آزاد است و منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و 
پس از اخذ شناسه واریز اعالمی و حضور خریدار و یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است لذا خریدار 
و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه 10 درصد به نام خود 
و تحت شناسه اعالمی را به همراه درخواست کتبی خود به واحد اجرا تسلیم نمایند ضمنا برنده مزایده 
مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع 
نماید ودر صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل 
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و 

مزایده تجدید می گردد این آگهی پس از تایید نهایی فرایند مزایده و ارسال آگهی در 
سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیر االنتشار محلی است تاریخ انتشار در سایت آگهی های سازمان ثبت99/8/17

15275 ریس اداره پنجم اجرای ثبت و اسناد – علی نژاد 
آگهی فقدان سند مالکیت 

 نظر به اینکه آقای آرموند یدگریان هفتوانی با اعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم 
حسب  و  تهران   29 دفتر   99/6/31 مورخ   79875 و   79876 شماره  به  شده  امضا  گواهی  استشهادیه 
درخواست وارده 139985601151012180 مورخ 99/7/6 تقاضای صدور سند المثنی سند مالکیت را نموده 
است مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد نام و نام خانوادگی مالک 
/ مالکین: آرموند یدگریان هفتوانی میزان مالکیت : ششدانگ رهن به موجب سند رهنی 97/10/5-112144 
دفترخانه 340 در رهن بانک صادرات ایران شعب شرق تهران می باشد شماره پالک فرعی:43828 اصلی 
48 مفروز 35421 واقع در بخش 11 تهران علت گم شدن جابجایی وسایل خالصه وضعیت مالکیت: سند 
مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان ) طلق( به شماره قطعه 1 تفکیکی واقع در طبقه 1 به مساحت 
53/05 متر مربع به شماره فرعی 43828 فرعی از 48 مفروز از 35421 واقع در بخش 11 تهران ذیل ثبت 
دفتر الکترونیک 139720301151017938 و شماره چاپی 423366 سری ج سال 96 ثبت صادر و تسلیم 
گردیده است اینک با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر درخواست صدور المثنی مراتب 
اعالم تا هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید 
تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 

معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
15273 سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک لویزان – علیزاده 

پیش نویس آگهی فقدان سند مالکیت 

مورخ  و18367   18366 شماره  گواهی شده  استشهادیه  تسلیم  با  ئی  قلعه  درخسان  فرزان  آقای   
مورخ 1399/7/23  وارده 99-20285  درخواست  تهران طی  رسمی شماره 489  اسناد  دفتر   1399/7/9
با اعالم اینکه سند مالکیت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 47/90 متر مربع واقع 
در طبقه دوم قطعه دوم تفکیکی به انضمام پارکینگ شماره یک تفکیکی و انباری شماره یک تفکیکی به 
پالک 488 فرعی از 3931 اصلی مفروز و مجزی شده از 171 ذیل دفتر امالک الکترونیک به چاپی شماره 
724227 ه/98 صادر و تسلیم گردید و برابر سند شماره 135246 مورخ 1399/5/8 دفترخانه 329 تهران 
در رهن بانک کارآفرین قرار گرفت به علت جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت 
پالک مذکور را نموده است علیهذا در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت )اصالحی 80/11/8( مراتب در 
یک نوبت و در یکی از جراید آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجودسند مالکیت نزد خود باشند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم ورسید دریافت نمایند بدیهی است در 
صورت انقضا مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله را 

ارائه نگردد طبق مقررات وتشریفات اداری ، المثنی سند مالکیت صادر وتسلیم مالک خواهد شد.
15277 سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک پیروزی – محمدی واال 

آگهی فقدان سند مالکیت 

 نظر به اینکه آقای داریوش صالح جهرمی وکالتا به شرح وکالتنامه شماره 443-99/2/23 دفتر حفاظت واشنگتن 
برابر اصل دفترخانه شماره 1630 تهران با اعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد اگهی با تسلیم استشهادیه 
وارده 99/7/9-14983  ودرخواست  تهران   1630 دفترخانه  و99/7/6-5716   5715 ذیل شماره  امضا شده  گواهی 
نامه قانون ثبت به شرح  المثنی سند مالکیت را نموده است مراتب در اجرای ماده 120 آیین  تقاضای صدور سند 
زیر آگهی می گردد نام و نام خانوادگی مالک و میزان مالکیت: ابوالقاسم صالح جهرمی – ششدانگ شماره پالک 
:3934/118 علت گم شدن اسباب کشی خالصه وضعیت مالکیت : سند کاداستری ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 
مسکونی پالک 3934/118 قطعه 1 تفکیکی مفروز 3934/17 بخش 3 به مساحت 55/99 متر مربع واقع در طبقه اول 
بنام ابوالقاسم صالح جهرمی ثبت و با شماره های چاپی 381240 و دفتر امالک 1269 و صفحه 338 ثبت صادر گردیده 
است لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر درخواست صدور المثنی مراتب اعالم تا هرکس نسبت 
به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 

ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
15276 مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران – زاهدی منش 

آگهی فقدان سند مالکیت
 نظر به اینکه آقای مسعود عسگری با وکالت آقای احمد عمرانی چوندزق برابر وکالت نامه های شماره 2007 مورخ 
85/8/29 دفترخانه 928 و8166 مورخ 85/6/2 دفترخانه 650 تهران با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق 
به شماره شناسنامه 13990215032100394 دفترخانه 1290 تهران مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت 64/75 متر مربع به پالک 14598 فرعی از 2398 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 226 فرعی 
از اصلی مذکور واقع در بخش ده تهران که ذیل ثبت 169780 دفتر 1061 صفحه 81 بنام مسعود عسکری ثبت و 
سند مالکیت به شماره چاپی 925399 صادر وتسلیم گردید و سپس برابر سند قطعی شماره 8637 مورخ 83/11/14 
دفترخانه 459 تهران به آقای مسعود عسکری انتقال گردید و سپس برابر صورت مجلس تفکیکی شماره 24546 
مورخ 85/5/14 به 4 دستگاه آپارتمان و 2 واحد پارکینگ تفکیک و آپارتمان های اول الی سوم و 2 واحد پارکینگ 
به اشخاص غیر منتقل و آپارتمان قطعه 4 تفکیکی باقی مانده به علت نامعلوم مفقود گردیده و درخواست صدور سند 
مالکیت المثنی پالک موصوف را نموده است لذا مراتب در اجرا به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در 
یک روزنامه کثیراالنتشار ) همین روزنامه ( آگهی می شود تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور 
ویا وجود اصل سند مالکیت نزد خود را داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را به 
انضمام اصل سند مالکیت به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است اصل سند مالکیت پس از 
رویت ومالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد لیکن به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نمی 
شود در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی سند مالکیت پالک مرقوم صادر وبه متقاضی 

تسلیم خواهد گردید.
15274 کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران – جشان 

 

»تجدید آگهی مناقصه عمومی شماره 99/30«
مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی )همزمان(

شــرکت آب و فاضالب اســتان بوشــهر در نظر دارد عملیات تهیه )خرید( و اجرای طرح انتقال برق از سایت 
آب شــیرین کن پاالیشــگاه تا سایت ایستگاه پمپاژ عسلویه را که براساس فهرســت بهای پایه سال ۹۹ به مبلغ 
تقریبی 4/633/461/299 ریال برآورد گردیده اســت به شرح ذیل به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید، لذا 
از کلیه پیمانکارانی که دارای ســابقه کاری مرتبط و گواهی احراز صالحیت پیمانکاری معتبر از سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی در رشــته نیرو و حداقل پایه ۵ هســتند دعوت به عمل می آید که از ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 
99/08/12 لغایت ساعت 18 روز دوشنبه مورخ 99/08/19 جهت خرید اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به سامانه 

ستاد به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
توضیحات: 

1- شماره فراخوان در سامانه ستاد: ۲۰۹۹۰۰۱۳۴۴۰۰۰۰۵۷
2- محل اجرا: شهرستان عسلویه

3- مدت اجرا: ۲ ماه
4- قیمت خرید اسناد 1/500/000 ریال می باشد که باید به حساب شماره 5-741393-11-2802 نزد بانک 
مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر )حساب شبا شــماره IR440600280201100741393005  نزد بانک مهر ایران 

شعبه مرکزی بوشهر( واریز گردد.
5- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 232/000/000 ریال می باشد که باید به صورت ضمانت نامه بانکی 

به نفع این شرکت ارائه گردد.
6- محل تامین اعتبار: طرح های عمرانی به صورت اسناد خزانه اسالمی

7- هزینه درج آگهی و تجدید آگهی در روزنامه طبق تعرفه آزاد در چهار نوبت عالوه بر کارمزد سامانه ستاد به 
عهده برنده مناقصه می باشد.

8- آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد و تحویل فیزیکی تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت ساعت 14 روز شنبه مورخ 99/09/01 می باشد.

9- پاکت های مناقصه در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 99/09/02 گشوده خواهد شد. حضور یک نفر به 
عنوان نماینده شرکت همراه با معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکت ها بالمانع می باشد.

10- پیمانکار باید نام پروژه و شماره مناقصه را بر روی پاکت »الف« درج نماید.
11- مدت اعتبار پیشنهاد قیمت باید 3 ماه باشد و این مدت بدون نیاز به هیچ گونه مکاتبه ای در صورت تمدید 

ضمانت نامه تا 3 ماه دیگر نیز معتبر باشد.
12- به پیشنهادهای مبهم، مشروط و مخدوش مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

13- سایر اطالعات و مشخصات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
14- نشانی شرکت: بوشهر- خیابان رئیسعلی دلواری- کوچه تنگسیر ۱- کدپستی ۷۵۱۴۶۱۹۱۳۹

https://abfa-bushehr.ir :15- سایت اینترنتی شرکت
16- تماس تلفن: ۰۷۷-۳۱۶۴۰۰۰۰

شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
)سهامی خاص(

)نوبت اول(

گروه قراردادها
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر


