
شرکت مخابرات ایران به مناسبت عید سعید فطر و روز 
جهانی ارتباطات از ارائه بسته های اینترنت با نام طرح 
»فصل میهمانی« به مشتریان خبر داد.شرکت مخابرات 

ایران به مناسبت عید سعید فطر و روز جهانی ارتباطات 
از ارائه بسته های اینترنت با نام طرح »فصل میهمانی« 
به مشــتریان خبر داد.به گــزارش اداره کل ارتباطات 
واموربین الملل شــرکت مخابرات ایران، این شــرکت 
ضمن تبریک عید ســعید فطر و روز جهانی ارتباطا ت 
به تمامی مشتریان ، بسته های ترافیک زمان دار برای 
حفظ و وفاداری مشــتریان ســرویس های اینترنت 

پرسرعت ADSL, VDSL و FTTH برای مدت محدود 
7 تا 30 روزه از تاریخ22 تا تاریخ 29 اردیبهشت 1400 

بر اساس این جدول ارائه می شود.

مدیر عامل شــرکت مخابرات ایران در نامه 
ای به وزیر بهداشــت ، درمــان و آموزش 
پزشکی، دکتر نمکی خواســت برای ارایه 
خدمات بهینه به مــردم و ارتباطات پایدار 
در کشــور ،کارکنان این بخش در اولویت 
تزریق واکســن قرار گیرنــد. مدیر عامل 
شــرکت مخابرات ایران در نامه ای به وزیر 
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، دکتر 
نمکی خواست برای ارایه خدمات بهینه به 
مردم و ارتباطات پایدار در کشور ،کارکنان 
این بخش در اولویت تزریق واکســن قرار 
گیرنــد. بــه گــزارش اداره کل ارتباطات 
واموربین الملل شــرکت مخابــرات ایران 
،مهندس ســلطانی ، مدیر عامل شــرکت 
مخابرات ایران ضمن بیــان این مطلب در 
این نامه افزود: با توجه به اینکه این شرکت 
در زمینه های مختلف خدمات مشترکین، 
رفع خرابی های درون شهری برون شهری، 
کابل و تجهیزات مخابراتی خدمات رسانی 
دارد در معرض ابتال ی بیشــتر به ویروس 
کرونا هســتند.وی در ادامه نامه با تاکید بر 
حفظ پایداری ارتباطــات و ارایه خدمات 
مطلوب در این شــرایط بــه جامعه، گفته: 
با توجه به اینکه خدمت رســانی کارکنان 

بخش مشــترکین این شــرکت مستلزم 
حضور فیزیکی آنان می باشــد، به منظور 

حفظ ســالمتی این گروه ازخدمت رسان 
جامعه ، شرکت مخابرات ایران همانند سایر 

ارگانها و ســازمان های دولتی خدماتی در 
اولویت تزریق واکسن قرار گیرد.

بانک آینده با هدف افزایش رضایت مندی مشــتریان و ارتقای 
بسته متنوع خدمات و محصوالت خود، هم زمان با عید سعید 
فطر،  امکان توثیق ســکه تمام بهــار آزادای و امامی را فراهم 
کرده اســت . بانک آینده، به عنوان بانکی ارزش آفرین نســبت 
به فراهم ســازی بســترهای الزم برای بهره مندی مشتریان از 
مســکوکات طال،  به مثابه دارایی راکد آن ها، به ویژه در شرایط 
اقتصــادی کنونی اقــدام نمــوده و امکان اخذ تســهیالت به  
پشتوانه این مسکوکات را  فراهم ســاخته است . این تسهیالت 
در قالب عقد مرابحــه، حداکثر به مبلغ یک میلیارد ریال با نرخ 
18 درصد خواهد بود. نحوه بازپرداخــت آن نیز به  دو صورت 
اقساطی، حداکثر 24ماهه )ماهیانه یا دو ماه یک بار به انتخاب 
مشتری( و یک جا در سررسید )حداکثر 12 ماهه(،  امکان پذیر 
خواهد بود. در گام نخســت، این وثیقه صرفاً در شــعب تهران 
بانک آینده از طریق باجه وزرا با کد 201-1، اخذ  می شود . برای 
کســب اطالعات بیش تر با مرکز ارتباط بانک آینده به شماره 

27663200-021 تماس بگیرید . 

 مصاحبه تخصصی داوطلبین 
استخدامی بانک توسعه تعاون 
مربــوط به هشــتمین آزمون 
مشــترک فراگیر دستگاه های 
اجرایــی کشــور در این بانک 
برگزار شد.  هفت تیم تخصصی 
مصاحبــه کننده متشــکل از 

مدیران ستادی بانک توســعه تعاون طی چهار روز با حضور در 17 پایگاه 
استانی، با پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون مشترک فراگیر دستگاههای 
اجرایی کشور به مصاحبه تخصصی پرداختند.  گفتنی است آزمون مشترک 
فراگیر دستگاههای اجرایی کشــور طی روزهای یازدهم و دوازدهم دیماه 
سال گذشــته در سراسر کشــور برگزار شــد و در مقطع کنونی و مرحله 
مصاحبه نیز، معاونین مدیر عامل، برخی مدیران و روسای ادارات  ستادی 
بانک توسعه تعاون به همراه مدیران اســتانی در قالب هفت تیم با حضور 
در اســتانهای تهران، البرز، زنجان، قزوین، قم، مرکزی، همدان، کرمانشاه، 
اصفهان، یزد، فارس، کرمان، خوزستان، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و 
سیستان و بلوچستان به مصاحبه با داوطلبین سه برابر ظرفیت می پردازند 

و نفرات برگزیده پس از احراز شرایط، جذب بانک توسعه تعاون می شوند.
 شــایان ذکر است برگزاری آزمون مشــترک فراگیر دستگاههای اجرایی 
کشور به عنوان راهکار و ابزاری جهت شایسته گزینی و عدالت استخدامی 
میان افراد جامعه و بکارگیری جوانان تحصیل کــرده و دانش آموختگان 
دانشگاه در نظر گرفته شده است و بانک توسعه تعاون نیز از این راهکار برای 
جذب جوانان باانگیزه، متخصص و دارای مهارت بهره برده اســت. در این 
مقطع 120 نفر جذب بانک توسعه تعاون می شوند و تا حد زیادی کادر مورد 

نیاز استانها به ویژه استانهای جنوبی تکمیل می گردد.

آمار و حقایق نشان می دهند که چین همچنان از سود 
جمعیتی خود بهره مند است و جار و جنجال غرب در 
ارتباط با بحران جمعیتی چین با شکست مواجه شده 
اســت.برخی از بازیگران بد غربی تمایــل دارند که با 

کارت »کاهش جمعیت چین« بازی کنند!
برای مثال، روزنامه انگلیســی »فایننشال تایمز« در 
گزارشی نوشته است: »چین بعد از سرشماری اعالم 
خواهد کرد که جمعیت این کشــور برای اولین بار در 
طول 50 سال گذشته ســقوط کرده است«؛ »دویچه 
وله« نیز درباره به اصطالح ظهور بحران جمعیت چین 
و کاهش میزان زاد و ولد در این کشــور گزارش داده 
اســت.از طرف دیگر، اســتدالل هایی از جمله اینکه 
»کاهش جمعیت چین به آرزوهای این کشــور برای 
سبقت از آمریکا صدمه می زند« نیز توسط این رسانه 

های غربی گزارش شده است.
با این حال، آمار و حقایق همواره در حکم ســیلی به 
صورت اخبار کذب غربی ها زده شــده اند.روز 11 ماه 
مه/21 اردیبهشت ماه بود که چین داده های مربوط به 
هفتمین سرشماری ملی خود را منتشر کرد که شامل 
مجموعه ای از داده های حقیقی می شود و استدالل 
های تخریب کننده غربــی ها علیه چین را ناکام باقی 
می گذارد.این آمار جمعیت فعلــی چین را معادل 1 
میلیارد و 411 میلیون و 780 هزار نفر نشان می دهند 
و بر اســاس آنها، میانگین نرخ رشد ساالنه جمعیت 
چین نیز 0.53 درصد برآورد شده است؛ بر اساس این 
آمار، جمعیت چین روند رشد کم سرعت ولی هموار 

خود را در طول 10 سال گذشته حفظ کرده است.
 داده ها نیز این حقایق را ثابت می کنند.

 اجازه بدهیــد نگاهی به وضعیت کشــورهای غربی 
بیندازیم.داده هــای جمعیت نــگاری اتحادیه اروپا 
مربوط به ســال 2019 میالدی نشــان می دهد که 
متوسط نرخ مرگ و میر در این اتحادیه در سال 2019، 
53 درصد برآورد شــد کــه این میزان مــرگ و میر، 
6 درصد باالتر از نرخ متوســط زاد و ولد 47 درصدی 
ثبت شده در این اتحادیه بوده است؛ نرخ مرگ و میر در 
کشورهای مهم اروپایی از جمله آلمان، اسپانیا و ایتالیا 
از نرخ زاد و ولد ثبت شــده در این کشورها به مراتب 
باالتر بوده است.برخی از غربی ها همواره درصددند تا 
وحدت داخلی چین را تحریک کنند؛ دولت های چند 
ملیتی به ریاست آمریکا حتی اتهام نسل کشی در شین 
جیانگ چین را مطرح کرده اند و این در حالیست که 
چین مکررا این گونه اتهامات پوچ و بی اساس غربی ها 
علیه خود را رد و با آمار و مستندات از خود دفاع کرده 

است.گزارش ها نشان می دهند که بین فواصل سال 
های 2010 تا 2018 میــالدی، جمعیت اویغورهای 
شــین جیانگ از 10.17115 میلیون به 12.7184 
میلیون نفر رسیده و افزایشی 2.5469 میلیون نفری 
داشــته و به عبارتی نــرخ رشــد 25.04 درصدی را 
تجربه کرده که این رشــد، به مراتب باالتر از نرخ رشد 
2 درصدی جمعیت قوم »هــان« در طول همین بازه 
زمانی بوده اســت.بر اساس داده های سرشماری ملی 
چین در تاریــخ 11 مه، جمعیت تمامــی گروه های 
قومی در این کشور به جز جمعیت قوم هان، 125.47 
میلیون نفر برآورد شده اســت؛ جمعیت اقلیت های 
قومی چین در مقایســه با سرشــماری قبلی صورت 
گرفته در سال 2010، افزایشی 10.26 درصدی داشته 
و نسبت اقلیت های قومی در این کشور با رشدی 0.40 
درصدی همراه بوده اســت.این آمار در مقایسه با جار 
و جنجال و هوچی گری غربی هــا علیه چین، حرف 
بیشــتری برای گفتن دارد و با وجود آمــار و داده ها 
جایی برای شــایعه پراکنی باقی نمی ماند و برعکس، 
وقوع حقیقی تراژدی های انسانی مانند کشتار »جورج 
فلوید« آمریکایی آفریقایی تبار به دست پلیس سفید 
پوست آمریکاســت که کل جهان را تحت تاثیر قرار 
می دهد.سیاستمداران غربی در حالی انگشت انتقاد 
خود را به سمت چین گرفته اند که حقیقتا خود آنها 
و کشورشان بیشتر زیر سؤال است و انتقادات به مراتب 
بیشتری علیه خود آنها مطرح است.بحث دیگری که 
میان سیاســتمداران غربی وجود دارد این اســت که 
کاهش نیروی کار باعث می شود چین بهره جمعیتی 

خود را از دست بدهد.
در اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا چین از بهره 

جمعیتی برخوردار است یا خیر؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت: »بله«!

اگرچه روند کلی رشــد جمعیت چین در آینده تحت 
تاثیر عوامل مختلف روندی کاهشــی در پیش گرفته 
است اما آمار سرشــماری در چین ویژگی های مثبت 
تغییرات جمعیــت نگاری در این کشــور را به خوبی 
منعکس می کنند؛ بــرای مثــال، از میان جمعیت 
چین که در سن کار هســتند، جمعیت با تحصیالت 
دبیرســتانی و باالتر عددی معادل 385 میلیون نفر 
و به عبارتی برابر با 43.79 درصد برآورد شــده که به 
معنای افزایشی 12.8 درصدی در مقایسه با آمار این 
قشــر با این میزان تحصیالت در سال 2010 میالدی 
اســت.  جمعیت دائمی مناطق شهرنشین چین در 
طول 10 ســال گذشته رشــدی 236 میلیون نفری 
داشته است؛ جمعیت شــناور چین 376 میلیون نفر 
برآورد شده که به معنای افزایش تقریبا 70 درصدی 
در طول ده سال است؛ از طرف دیگر، تمرکز جمعیت 

در امتداد رودخانه ها، مناطق ســاحلی و خوشه های 
اصلی شــهری در چین همچنان ادامه دارد.درک این 
حقیقت سخت نیســت که روندهای جمعیتی فوق 
الذکر در چین با پروسه و روند تاریخی تغییر ادامه دار 
چین به سمت توسعه و پیشرفت با کیفیت همخوانی و 
مطابقت دارد.در عین حــال نباید از این موضوع غافل 
ماند که برخی چالش های فزاینــده و جدی تری نیز 
پیش روی وضعیت جمعیتی چین وجود دارند؛ برای 
مثال، میزان کلی باروری زنان در سن باروری در چین 
1.3 برآورد شده است که سطحی پائین محسوب می 
شــود؛ از طرف دیگر، انتظار می رود که جمعیت افراد 
60 سال به باال در چین نیز به بیش از 260 میلیون نفر 
برســد که این میزان معادل18.70 درصد از جمعیت 
کلی چین است و به این ترتیب، روند پیری جمعیت 
چین عمیق تر خواهد شد.حقیقت این است که چنین 
مشکالتی صرفا مشکل چین نیستند بلکه جهان نیز با 
همین مشکالت مواجه است و بدنبال توسعه اقتصاد 
و جوامع، مشــکالتی از جمله کاهش میزان باروری، 
پیری جمعیت و نوسان در کل جمعیت در کشورهای 

مختلف و با درجات متفاوت پدیدار می گردد.
بنابراین، این صرفا مشکل مختص چین نیست و غرب 
نیز نمی تواند از بروز مشکالتی مشابه مشکالت جمعیتی 
چین فرار کند.بر اســاس آمار اتحادیه اروپا، در فواصل 
ســال های 2019 تا 2050 میالدی، انتظــار می رود 
که جمعیت ســالخورده در 27 کشور عضو این اتحادیه 
بیش از دو برابر شود و در این بین، آمار افراد صد ساله به 
تنهایی در سال 2050 میالدی به 1 میلیون نفر خواهد 
رســید؛ از طرف دیگر، انتظار می رود که بین سال های 
2019 تا 2050 میالدی، سن متوســط در 27 کشور 
عضو اتحادیه اروپا با 4.5 ســال افزایش، به 48.2 سال 
برسد.در چنین شــرایطی، جامعه چین در حال آماده 
ســازی مقدمات روانی و راهبردی برای مقابله با چالش 
های مرتبط با جمعیت است؛ برای مثال، چین در مواجه 
با پیری جمعیت خود در حال توسعه »اقتصاد نقره« ای 
اســت تا مصرف محصوالت و ارائه خدمــات برای افراد 
مسن این کشور را گســترش دهد و در عین حال افراد 
60 تا 69 ســاله خود را تا جایی که شرایط جسمی آنها 
اجازه می دهد، ترغیب به زندگی کند.حقیقت این است 
که جهان باید با در نظر گرفتن چالش جمعیت، به تقویت 
همکاری های مشــترک برای حل مشکالت جمعیتی 
بپردازد نه اینکه از این مشکل به عنوان یک ابزار سیاسی 
برای تبلیغات جهت آســیب و ضرر به دیگران استفاده 
کند.نباید فراموش کرد که هر گونه شــایعه پراکنی در 
مواجه با آمــار و حقایق صرفا به منزلــه بادکنک هایی 
 موقتی هســتند که باد آنها ســریعا با یک سوزن خالی

 می شود.

ماسک یونی و ارگانیک با خواص آنتی ویروس 
و با هدف قطع زنجیره ابتالء به کرونا برای اولین 
بار در کشور تولید شــد.بر اساس این گزارش؛ 
امروزه متاسفانه به دلیل شیوع بیماری کرونا و 
چرخش سریع این ویروس منحوس در کشور 
این نگرانی بــه وجود آمده  کــه مبحث رکود 
اقتصادی و مهمتــر از آن، فوت هموطنانمان،  
ســیر صعودی به خود بگیرد اما این روزها در 

کنار خبرهای مســرت بخش واکسن، گروهی 
از متخصصیــن جوان و نخبه بــه همراه طرح 
اختراع یک دکتر جــوان ،با دکترای تخصصی 
اپیدمی ، موفق به تولید ماســکی شده اند که 
محافظت ایده آلی در برابر ویروس کرونا دارد.از 
جمله مزیت های ماسک سه الیه آنتی ویروس 
رمال  با  فیلتــر یونی، کمک بــه قطع زنجیره 
کرونا،غیر فعال ســازی و از بین بردن ویروس 

کرونا بیــن 3 الی 8 دقیقه ، ضد حساســیت و 
کمک به بهبود تنفس و بدون عوارض بودن این 
ماسک می باشد.قیمت این ماسک به گونه ای 
محاسبه شده  که همه اقشار جامعه می توانند 
از آن بهره ببرند و هدف مجموعه این است که 
در سالمت  بیشتر جامعه گامی بردارد.شرکت 
 www. shayamed.com  فناوران شــایا مد
برای ضمانت  کیفیت محصول با شــرکت  ها 

وارد مذاکره شده است تا اگر فردی با وجود این 
ماسک به این ویروس منحوس مبتال گردید ، 
شرکت بیمه گر  بخشــی از هزینه های فوت و 
درمان رایگان را متقبل  شــود چرا که کیفیت 
کار برای این مجموعه بسیار حائز اهمیت است 
که شماره تلفن این شرکت 02146096903 
اســت.محصول ماسک ســه الیه Remla  از 
ورود ویروس به داخل دهان جلوگیری میکند  

و با استفاده از مواد بیولوژیک سازگار با بدن به 
توان باال و با روش کریســتال کردن  )یون های 
نمک ( توانســته  ماســکی را به مرحله تولید 
برساند که ارگانیک است و مهمتر از همه ،ذرات 
معلق و ویروس هــای پراکنده به داخل دهان با 
وجود این ماســک غیر ممکن می شوند.امروزه 
متاسفانه برخی از ماســک ها حساسیت های 
تنفسی و یکســری از مشــکالت را برای افراد 

ایجاد کرده اســت. اما  شرکت فناوران شایا مد 
ماسکی را تولید کرده است که با تکیه بر دانش 
بومی هیچ گونه حساسیتی  را برای افراد ایجاد 
نمی کند.رایحه ارگانیک لیمو و رنگ زرد از دیگر 
مزیت های این ماسک سه الیه ارگانیک است 

که  لحظات خوش و امیدبخش و خوشایندی را 
برای افراد به وجود می آورد. از جمله اهداف  این 
ایفای   http://www.ionic-mask.irمجموعه
مســئولیت اجتماعی خود در جهت کاهش و 

قطع زنجیره بیماری کرونا در کشور است.

تولید ماسک یونی و ارگانیک با خواص آنتی ویروس، برای اولین بار در کشور

ماسک جراحی Remla هدیه ای  برای قطع زنجیره کرونا 

همزمان با عید فطر

ارتباطات پایدار با سالمت کارکنان امکان پذیر است  طرح توثیق سکه طال 
در بانک آینده آغاز شد

انجام مصاحبه تخصصی آزمون استخدامی 
بانک توسعه تعاون در هفده استان

سیلی آمار جمعیتی چین به صورت غربی های هوچی گر
اجرای طرح »فصل میهمانی« 
شرکت مخابرات ایران

صاحب امتیاز: شرکت نوید آوران صبحروزانهم رسارسی
مدیر مسئول: حسین عسگری

سردبیر: محمد رحیمی

زیر نظر شورای سیاست گذاری
آدرس: تهران- ایرانشهر- نرسیده به خیابان 
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لوئو الی آن 
تحلیلگر سیاسی و روزنامه نگار در چین

شركت گاز استان گيالن1-دستگاه مناقصه گزار :

رشت– پارک شهر ، خيابان ملت ، خيابان شهيد سيادتی ، شركت گاز استان گيالن2-نشاني دستگاه مناقصه گزار :

گازرساني به روستاي انبوه از توابع شهرستان رودبار به طول تقريبي6350 متر شبكه و 288 انشعاب )Pc(   3-موضــوع مناقصـــــه :

17/617/401/000 ريال -  مدت پيمان :  120 روز4-مبلغ برآورد اوليه و مدت پيمان:

ضمانتنامه بانكي يا واريز نقدي به شماره شبا حساب IR  610100004001119206378746به شناسه واريز 5-نوع و مبلغ تضمين : 
922119252292680010000000000001 بانک مركزی  يا يكي 

از تضامين معتبر در آيين نامه شماره ت 50659/123402 ه مورخ 94/9/22  
به مبلغ 880/871/000 ريال 

6-مدارک الزم جهت شركت در مناقصه: يک برگ گواهينامه صالحيت پيمانكاری در رشته تاسيسات و تجهيزات يا نفت و گاز	
 آگهی تاسيس و آخرين تغييرات شركت	
 متقاضيان می بايست يک كار مشابه گازرساني در حد معامالت عمده يا دوكار در حد معامالت متوسط به همراه حسن سابقه 	

در پنج سال گذشته داشته باشند . 
 ارائه گواهينامه صالحيت ايمني و يا فرم ثبت نام از اداره كار ضروري است . )دارندگان كارگاه فعال مكلف به ارائه گواهينامه 	

مي باشند .(
  ارائه گواهي نمونه امضاء مجاز افراد تعهدآور الزامي است.	

تذكر مهم : قيمتها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد .

*در اين مناقصه دستورالعمل ارزيابي مالي و فرايند قيمت متناسب در مناقصات صنعت نفت اجرا مي شود.*  

تا ساعت 19 روز  4 شنبه مورخ 71400/2/29-آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه:

تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 81400/3/8-آخرين مهلت بارگذاري پاكات پيشنهادي توسط مناقصه گران در سامانه ستاد :

ساعت 12روز يک شنبه مورخ 91400/3/9-زمان بازگشايي پاكات مناقصه : 

10-مكان دريافت و تحويل اسناد پيمانكاران: 
 

 مناقصه در بستر سامانه تداركات الكترونيک دولت ) ستاد ( انجام مي پذيرد.

11-شماره )تلفكس( تماس:  33369086-013 دفتر امور قراردادها

shana.ir و http://www.nigc-gl.ir   اين آگهی در سايت شركت گاز استان گيالن
و همچنين پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات  ) معاونت راهبردي  رياست جمهوري ( http://iets.mporg.ir  قابل رويت ميباشد .

شناسه اگهی:    1133044                                                                                                                                روابط عمومی شركت گاز استان گيالن

 

  فراخوان آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي شركت گاز استان گيالن   -  شماره    19 /م/1400  
شـركـت گـاز استـان گيالن 

نوبت  دوم

نوبت  اول

آگهی فراخوان شركت در مناقصه عمومی يک مرحله ای 
همزمان با ارزيابی كيفی 

آگهی مزايده عمومی

نوبت  دوم

تداركات  سامانه  طريق  از  را  زير  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  فارس  استان  شهرسازی  و  راه  كل  اداره 
الكترونيكی دولت برگزار نمايد كليه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی 
پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكی دولت ) ستاد( به آدرس www. setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی مراحل ثبت نام در سايت مذكور و 

دريافت گواهی امضا الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

شماره رديف
فراخوان 

مبلغ تضمين )ريال (مبلغ برآورد )ريال شرح پروژه 

احداث قسمتی از 11400/3
كمربندی غربی جهرم

767/395/846/18519/250/000/000

1-  داشتن گواهی صالحيت حداقل رتبه 1 راه و ترابری الزامی است.
2- مهلت دريافت اسناد مناقصه از ساعت 11 صبح مورخ 1400/2/26 ساعت 13 مورخ1400/3/1 از طريق 

سامانه تداركات الكترونيكی دولت) ستاد( به آدرس www. setadiran.ir امكان پذير می باشد.
3- آخرين مهلت بارگذاری مدارک و پيشنهاد قيمت: آخرين مهلت بارگذاری مدارک به صورت الكترونيكی 
در سامانه ستاد تا ساعت 14 مورخ 1400/3/11 بوده و صرفا نسخه فيزيكی ضمانت نامه شركت در مناقصه
) پاكت الف( می بايست با رعايت موارد مندرج در اسناد مناقصه تا پايان وقت اداری 1400/3/11 در محل 
اداره كل واقع در ساختمان ستارخان تحويل گردد. محتويات ساير پاكات به صورت  دبيرخانه محرمانه 

الكترونيكی ومطابق ضوابط و اسناد مناقصه می بايست در سامانه ستاد بارگذاری شود.
4- زمان گشايش پيشنهاد: پيشنهاد ها در حضور نمايندگان مناقصه گران حاضر درجلسه در ساعت 10 

صبح مورخ1400/3/12 در دفتر مديريت اين اداره كل واقع در ساختمان مدرس بازگشايی خواهد شد.
5- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسنادمناقصه: شيراز 

بلوار مدرس اداره كل راه وشهراستان فارس- اداره پيمان و رسيدگی و قراردادها
6- كسب حداقل امتياز الزم از ارزيابی كيفی پيش از بازگشايی پاكات مناقصه الزامی می باشد داشتن  

گواهی صالحيت ايمنی از اداره كار وامور اجتماعی در مرحله ارزيابی الزامی می باشد.
7- هزينه كارمزد ستاد به عهده برنده مناقصه خواهد بود هزينه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

8- اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت درسامانه:
مركز تماس:41934-021 دفتر ثبت نام:85193768-021 و021-88969737

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استان ها، در سايت سامانه)www. setadiran.ir ( بخش " ثبت نام/
پروفايل تامين كننده/ مناقصه گر" موجود است.

iets.mporg.ir و www. setadiran.ir 9- وب سايت ها جهت بازبينی
 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/2/22 تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/2/25

اداره كل راه و شهرسازی استان فارس 

بدينوسيله توضيحات ذيل بند)ب( به شرح زير اصالح می گردد:
سايت مذكور و دريافت گواهی امضاء الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

ب- جدول زمانبندی توزيع، تحويل و گشايش اسناد مناقصه:

ساعت 14 روز چهارشنبه 1400/02/22 مهلت دریافت اسناد مناقصه
الی

ساعت14 روز شنبه 1400/02/25
بارگذاری الکترونیکی و تحویل نسخه فیزیکی تا ساعت 12 روز آخرین مهلت ارائه پیشنهاد 

چهارشنبه 1400/03/05

ساعت 10 صبح روز پنج شنبه 1400/03/06تاریخ گشایش پاکات

3 ماه مدت اعتبار پیشنهاد 

مابقی شرايط آگهی مذكور به قوت خود باقی می باشد.
تاريخ انتشار :1400/02/25

روابط عمومی اداره كل راه شهرسازی فارس

بدينوسيله توضيحات ذيل بند)ب( به شرح زير اصالح می گردد:
سايت مذكور و دريافت گواهی امضاء الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

ب- جدول زمانبندی توزيع، تحويل و گشايش اسناد مناقصه:

ساعت 14 روز دوشنبه 1400/02/27 مهلت دریافت اسناد مناقصه
الی

ساعت14 روز چهارشنبه 1400/02/29
بارگذاری الکترونیکی و تحویل نسخه فیزیکی تا ساعت 12 روز دوشنبه آخرین مهلت ارائه پیشنهاد 

1400/03/10

ساعت 10 صبح روز سه  شنبه 1400/03/11تاریخ گشایش پاکات

3 ماه مدت اعتبار پیشنهاد 

مابقی شرايط آگهی مذكور به قوت خود باقی می باشد.
تاريخ انتشار :1400/02/25

روابط عمومی اداره كل راه شهرسازی فارس

اصالحيه آگهی اداره كل راه و شهرسازی استان فارس
تاريخ چاپ :13 و1400/02/14

موضوع آگهی: فراخوان احداث زورخانه سهل آباد و كتابخانه كوشک ميدان

اصالحيه آگهی اداره كل راه و شهرسازی استان فارس
تاريخ چاپ :19 و 1400/02/20

موضوع آگهی: فراخوان خدمات نگهداری و حفاظت از اراضی دولت، بازديد ميدانی از اراضی و پيگيری پرونده های 
حقوقی و كيفری تصرفی تا مرحله طرح شکايت و نيز اجرای احکام صادره قضايی

به استناد ماده 463 قانون تجارت و مواد30 و 35 و 36 قانون امور تصفيه و با بررسی مدارک و مستندات 
ارايه شده از سوی اشخاص حقيقی و حقو قی نتيجه تشخيص مطالبات و طلبكاری های تجار ورشكسته 

فوق الذكر به شرح زير اعالم می گردد
1- بانک ملت از مطالبات مورد ادعای بانک ملت به مبلغ 4/479/201/429 ) چهار ميليارد و چهارصد و 
هفتاد و نه ميليون و دويست و يک هزار و چهارصد و بيست و نه ريال( مورد پذيرش امور تصفيه قرار 
گرفته و مازاد بر ان رد می شود. ضمنا با توجه به پرداخت های ورشكسته و ضامنين طی 74 فقره در 
فاصله سال های 1394 الی1399 و به مبلغ 7/348/783/393 ريال به بانک ملت مبلغ 2/869/581/964 

ريال به عنوان طلب از بانک ملت تشخيص داده می شود.
2- شركت تالونگ تهران مبلغ 237/800/000 ريال ) دويست و سی و هفت ميليون و هشتصد هزار ريال( 

و مازاد آن رد می شد.
مازاد  و  ريال(  ميليون  ريال) دويست و شصت و سه   263/000/000 و علوفه شرق مبلغ  3- شركت دام 

آن رد می شود.
4- حبيب اهلل الوندی مبلغ 1/021/951/105 ريال) يک ميليارد و بيست و يک ميليون و نهصد و پنجاه و 

يک هزار و يكصد و پنج ريال( و مازاد آن رد می شود.
5- آقای سيروان بهرامی مبلغ 600/000/000 ريال) ششصد ميليون ريال( و مازاد آن رد می شود.

6- آقای طه گلينی مبلغ 376/000/000 ريال) سيصد و هفتاد و شش ميليون ريال( و مازاد آن رد می شود.
7- آقای حيدر امينی مبلغ 580/000/000 ريال) پانصد و هشتاد ميليون ريال( و مازاد آن رد می شود.

8- آقای بهزاد رضايی مبلغ 331/000/000 ريال) سيصد و سی و يک ميليون ريال( و مازاد آن رد می شود.
رد  آن  مازاد  و  ريال(  ميليون  دويست  و  ميليارد  )يک  ريال   1/200/000/000 مبلغ  گلينی  طاهر  آقای   -9

می شود.
10- آقای فاروق خالدی مبلغ 131/000/000 ريال) يكصد و سی و يک ميليون ريال( و مازاد آن رد می شود.
و  ريال(  هزار  هفتصد  و  ميليون  و سه  ريال) هشتاد   83/700/000 مبلغ  قادر سربازی  عبداله  آقای   -11

مازاد آن رد می شود.
12- آقای كيوان ابراهيمی مبلغ 150/000/000 ريال) يكصد و پنجاه ميليون ريال( و مازاد آن رد می شود.

تشخيص وفق برابر مقررات مواد35 و36 قانون امور تصفيه ورشكستگی صورت پذيرفته و ظرف مدت 
بيست روز از تاريخ انتشار آگهی در روزنامه اقتصاد ملی در دادگاه صادر كننده حكم ورشكستگی يعنی 
مراجعه  دادگاه  به  مقرر  مهلت  ظرف  چنانچه  و  است  اعتراض  قابل  سنندج  عمومی  دادگاه  دهم  شعبه 

ننمايند حق آنان از بين خواهد رفت.

بيژن خزدوزی- مدير تصفيه فردين لطف پوری -ناظر دادگاه  

تشخيص مطالبات و طلبکاری های تجار ورشکسته زاهد گلينی و فايق گلينی

شهرداری پيشوا باستناد مجوز شماره 1400/59/ص ش-1400/2/9  شورای اسالمی شهر در 
قطعه  دو  فروش  جهت  عمومی  مزايده  به  نسبت   210208 شماره  بودجه  براساس  دارد  نظر 
زمين ) قطعه 11 اراضی كشتكار و قطعه 143 اراضی عطائی ها( اقدام نمايد. لذا از متقاضيان 
و اشخاص حقيقی و حقوقی دعوت به عمل می آيد به مدت ده روز پس از انتشار آگهی نوبت 
دوم جهت كسب اطالع بيشتر و دريافت فرم شرايط شركت در مزايده و ارائه قيمت به معاون 

اداری و مالی و امور قراردادها شهرداری مراجعه نمايند.

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/2/25     تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/3/1     
                                                                                      غالمرضا حبيبی – شهردار پيشوا

رونوشت گواهی حصر وراثت
آقای/خانم مهدی پوريان دارای شناسنامه شماره 2840160943 به شرح دادخواست به كالسه 0000183/ ح1  از اين دادگاه  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان ابراهيم خليل پوريان به شناسنامه شماره 152 در تاريخ   1400/2/6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 

منحصر است به :  1- هما غفارزاده قره قشالقی فرزند مصر ش ش 281 متولد 1351 همسر متوفی
 2- مهدی پوريان فرزند ابراهيم خليل ش ش 2840160943 متولد 1371 پسر متوفی

 3- عرفان پوريان فرزند ابراهيم خليل ش ش 2840498529 متولد 1379 پسر متوفی
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراض دارد و يا وصيتنامه متوفی نزد  او می باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد . 13
جوان قره باغ - رئيس شعبه اول شورای حل اختالف سلماس

رونوشت گواهی حصر وراثت
آقای/خانم مسعود كاظم زاده مغانجوقی دارای شناسنامه شماره 0015455521 به شرح دادخواست به كالسه 0000147/ ح1  از  اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان صمد كاظم زاده مغانجوقی به شناسنامه شماره   9469 در تاريخ 1400/2/3 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حين 

الفوت آن مرحوم منحصر است به :  4- رقيه ساداتی مغانجوقی فرزند مير علی اصغر ش ش 2565 متولد 1350 همسر متوفی
 5- مسعود كاظم زاده مغانجوقی فرزند صمد ش ش 0015455521 متولد 1371 پسر متوفی

 6- مرضيه كاظم زاده مغانجوقی فرزند صمد ش ش 0018691927 متولد 1374 دختر متوفی اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را يک مرتبه آگهی می 
نمايد تا هر كسی اعتراض دارد و يا وصيتنامه متوفی نزد  او می باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد . 13

جوان قره باغ - رئيس شعبه اول شورای حل اختالف سلماس

شركت گاز استان گيالن1-دستگاه مناقصه گزار :

رشت– پارک شهر ، خيابان ملت ، خيابان شهيد سيادتی ، شركت گاز استان گيالن2-نشاني دستگاه مناقصه گزار :

گازرساني به روستاي انبوه از توابع شهرستان رودبار به طول تقريبي6350 متر شبكه و 288 انشعاب )Pc(   3-موضــوع مناقصـــــه :

17/617/401/000 ريال -  مدت پيمان :  120 روز4-مبلغ برآورد اوليه و مدت پيمان:

ضمانتنامه بانكي يا واريز نقدي به شماره شبا حساب IR  610100004001119206378746به شناسه واريز 5-نوع و مبلغ تضمين : 
922119252292680010000000000001 بانک مركزی  يا يكي 

از تضامين معتبر در آيين نامه شماره ت 50659/123402 ه مورخ 94/9/22  
به مبلغ 880/871/000 ريال 

6-مدارک الزم جهت شركت در مناقصه: يک برگ گواهينامه صالحيت پيمانكاری در رشته تاسيسات و تجهيزات يا نفت و گاز	
 آگهی تاسيس و آخرين تغييرات شركت	
 متقاضيان می بايست يک كار مشابه گازرساني در حد معامالت عمده يا دوكار در حد معامالت متوسط به همراه حسن سابقه 	

در پنج سال گذشته داشته باشند . 
 ارائه گواهينامه صالحيت ايمني و يا فرم ثبت نام از اداره كار ضروري است . )دارندگان كارگاه فعال مكلف به ارائه گواهينامه 	

مي باشند .(
  ارائه گواهي نمونه امضاء مجاز افراد تعهدآور الزامي است.	

تذكر مهم : قيمتها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد .

*در اين مناقصه دستورالعمل ارزيابي مالي و فرايند قيمت متناسب در مناقصات صنعت نفت اجرا مي شود.*  

تا ساعت 19 روز  4 شنبه مورخ 71400/2/29-آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه:

تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 81400/3/8-آخرين مهلت بارگذاري پاكات پيشنهادي توسط مناقصه گران در سامانه ستاد :

ساعت 12روز يک شنبه مورخ 91400/3/9-زمان بازگشايي پاكات مناقصه : 

10-مكان دريافت و تحويل اسناد پيمانكاران: 
 

 مناقصه در بستر سامانه تداركات الكترونيک دولت ) ستاد ( انجام مي پذيرد.

11-شماره )تلفكس( تماس:  33369086-013 دفتر امور قراردادها

shana.ir و http://www.nigc-gl.ir   اين آگهی در سايت شركت گاز استان گيالن
و همچنين پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات  ) معاونت راهبردي  رياست جمهوري ( http://iets.mporg.ir  قابل رويت ميباشد .

شناسه اگهی:    1133044                                                                                                                                روابط عمومی شركت گاز استان گيالن

 

  فراخوان آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي شركت گاز استان گيالن   -  شماره    19 /م/1400  
شـركـت گـاز استـان گيالن 

نوبت  دوم

نوبت  اول

آگهی فراخوان شركت در مناقصه عمومی يک مرحله ای 
همزمان با ارزيابی كيفی 

آگهی مزايده عمومی

نوبت  دوم

تداركات  سامانه  طريق  از  را  زير  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  فارس  استان  شهرسازی  و  راه  كل  اداره 
الكترونيكی دولت برگزار نمايد كليه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی 
پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكی دولت ) ستاد( به آدرس www. setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی مراحل ثبت نام در سايت مذكور و 

دريافت گواهی امضا الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

شماره رديف
فراخوان 

مبلغ تضمين )ريال (مبلغ برآورد )ريال شرح پروژه 

احداث قسمتی از 11400/3
كمربندی غربی جهرم

767/395/846/18519/250/000/000

1-  داشتن گواهی صالحيت حداقل رتبه 1 راه و ترابری الزامی است.
2- مهلت دريافت اسناد مناقصه از ساعت 11 صبح مورخ 1400/2/26 ساعت 13 مورخ1400/3/1 از طريق 

سامانه تداركات الكترونيكی دولت) ستاد( به آدرس www. setadiran.ir امكان پذير می باشد.
3- آخرين مهلت بارگذاری مدارک و پيشنهاد قيمت: آخرين مهلت بارگذاری مدارک به صورت الكترونيكی 
در سامانه ستاد تا ساعت 14 مورخ 1400/3/11 بوده و صرفا نسخه فيزيكی ضمانت نامه شركت در مناقصه
) پاكت الف( می بايست با رعايت موارد مندرج در اسناد مناقصه تا پايان وقت اداری 1400/3/11 در محل 
اداره كل واقع در ساختمان ستارخان تحويل گردد. محتويات ساير پاكات به صورت  دبيرخانه محرمانه 

الكترونيكی ومطابق ضوابط و اسناد مناقصه می بايست در سامانه ستاد بارگذاری شود.
4- زمان گشايش پيشنهاد: پيشنهاد ها در حضور نمايندگان مناقصه گران حاضر درجلسه در ساعت 10 

صبح مورخ1400/3/12 در دفتر مديريت اين اداره كل واقع در ساختمان مدرس بازگشايی خواهد شد.
5- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسنادمناقصه: شيراز 

بلوار مدرس اداره كل راه وشهراستان فارس- اداره پيمان و رسيدگی و قراردادها
6- كسب حداقل امتياز الزم از ارزيابی كيفی پيش از بازگشايی پاكات مناقصه الزامی می باشد داشتن  

گواهی صالحيت ايمنی از اداره كار وامور اجتماعی در مرحله ارزيابی الزامی می باشد.
7- هزينه كارمزد ستاد به عهده برنده مناقصه خواهد بود هزينه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

8- اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت درسامانه:
مركز تماس:41934-021 دفتر ثبت نام:85193768-021 و021-88969737

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استان ها، در سايت سامانه)www. setadiran.ir ( بخش " ثبت نام/
پروفايل تامين كننده/ مناقصه گر" موجود است.

iets.mporg.ir و www. setadiran.ir 9- وب سايت ها جهت بازبينی
 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/2/22 تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/2/25

اداره كل راه و شهرسازی استان فارس 

بدينوسيله توضيحات ذيل بند)ب( به شرح زير اصالح می گردد:
سايت مذكور و دريافت گواهی امضاء الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

ب- جدول زمانبندی توزيع، تحويل و گشايش اسناد مناقصه:

ساعت 14 روز چهارشنبه 1400/02/22 مهلت دریافت اسناد مناقصه
الی

ساعت14 روز شنبه 1400/02/25
بارگذاری الکترونیکی و تحویل نسخه فیزیکی تا ساعت 12 روز آخرین مهلت ارائه پیشنهاد 

چهارشنبه 1400/03/05

ساعت 10 صبح روز پنج شنبه 1400/03/06تاریخ گشایش پاکات

3 ماه مدت اعتبار پیشنهاد 

مابقی شرايط آگهی مذكور به قوت خود باقی می باشد.
تاريخ انتشار :1400/02/25

روابط عمومی اداره كل راه شهرسازی فارس

بدينوسيله توضيحات ذيل بند)ب( به شرح زير اصالح می گردد:
سايت مذكور و دريافت گواهی امضاء الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

ب- جدول زمانبندی توزيع، تحويل و گشايش اسناد مناقصه:

ساعت 14 روز دوشنبه 1400/02/27 مهلت دریافت اسناد مناقصه
الی

ساعت14 روز چهارشنبه 1400/02/29
بارگذاری الکترونیکی و تحویل نسخه فیزیکی تا ساعت 12 روز دوشنبه آخرین مهلت ارائه پیشنهاد 

1400/03/10

ساعت 10 صبح روز سه  شنبه 1400/03/11تاریخ گشایش پاکات

3 ماه مدت اعتبار پیشنهاد 

مابقی شرايط آگهی مذكور به قوت خود باقی می باشد.
تاريخ انتشار :1400/02/25

روابط عمومی اداره كل راه شهرسازی فارس

اصالحيه آگهی اداره كل راه و شهرسازی استان فارس
تاريخ چاپ :13 و1400/02/14

موضوع آگهی: فراخوان احداث زورخانه سهل آباد و كتابخانه كوشک ميدان

اصالحيه آگهی اداره كل راه و شهرسازی استان فارس
تاريخ چاپ :19 و 1400/02/20

موضوع آگهی: فراخوان خدمات نگهداری و حفاظت از اراضی دولت، بازديد ميدانی از اراضی و پيگيری پرونده های 
حقوقی و كيفری تصرفی تا مرحله طرح شکايت و نيز اجرای احکام صادره قضايی

به استناد ماده 463 قانون تجارت و مواد30 و 35 و 36 قانون امور تصفيه و با بررسی مدارک و مستندات 
ارايه شده از سوی اشخاص حقيقی و حقو قی نتيجه تشخيص مطالبات و طلبكاری های تجار ورشكسته 

فوق الذكر به شرح زير اعالم می گردد
1- بانک ملت از مطالبات مورد ادعای بانک ملت به مبلغ 4/479/201/429 ) چهار ميليارد و چهارصد و 
هفتاد و نه ميليون و دويست و يک هزار و چهارصد و بيست و نه ريال( مورد پذيرش امور تصفيه قرار 
گرفته و مازاد بر ان رد می شود. ضمنا با توجه به پرداخت های ورشكسته و ضامنين طی 74 فقره در 
فاصله سال های 1394 الی1399 و به مبلغ 7/348/783/393 ريال به بانک ملت مبلغ 2/869/581/964 

ريال به عنوان طلب از بانک ملت تشخيص داده می شود.
2- شركت تالونگ تهران مبلغ 237/800/000 ريال ) دويست و سی و هفت ميليون و هشتصد هزار ريال( 

و مازاد آن رد می شد.
مازاد  و  ريال(  ميليون  ريال) دويست و شصت و سه   263/000/000 و علوفه شرق مبلغ  3- شركت دام 

آن رد می شود.
4- حبيب اهلل الوندی مبلغ 1/021/951/105 ريال) يک ميليارد و بيست و يک ميليون و نهصد و پنجاه و 

يک هزار و يكصد و پنج ريال( و مازاد آن رد می شود.
5- آقای سيروان بهرامی مبلغ 600/000/000 ريال) ششصد ميليون ريال( و مازاد آن رد می شود.

6- آقای طه گلينی مبلغ 376/000/000 ريال) سيصد و هفتاد و شش ميليون ريال( و مازاد آن رد می شود.
7- آقای حيدر امينی مبلغ 580/000/000 ريال) پانصد و هشتاد ميليون ريال( و مازاد آن رد می شود.

8- آقای بهزاد رضايی مبلغ 331/000/000 ريال) سيصد و سی و يک ميليون ريال( و مازاد آن رد می شود.
رد  آن  مازاد  و  ريال(  ميليون  دويست  و  ميليارد  )يک  ريال   1/200/000/000 مبلغ  گلينی  طاهر  آقای   -9

می شود.
10- آقای فاروق خالدی مبلغ 131/000/000 ريال) يكصد و سی و يک ميليون ريال( و مازاد آن رد می شود.
و  ريال(  هزار  هفتصد  و  ميليون  و سه  ريال) هشتاد   83/700/000 مبلغ  قادر سربازی  عبداله  آقای   -11

مازاد آن رد می شود.
12- آقای كيوان ابراهيمی مبلغ 150/000/000 ريال) يكصد و پنجاه ميليون ريال( و مازاد آن رد می شود.

تشخيص وفق برابر مقررات مواد35 و36 قانون امور تصفيه ورشكستگی صورت پذيرفته و ظرف مدت 
بيست روز از تاريخ انتشار آگهی در روزنامه اقتصاد ملی در دادگاه صادر كننده حكم ورشكستگی يعنی 
مراجعه  دادگاه  به  مقرر  مهلت  ظرف  چنانچه  و  است  اعتراض  قابل  سنندج  عمومی  دادگاه  دهم  شعبه 

ننمايند حق آنان از بين خواهد رفت.

بيژن خزدوزی- مدير تصفيه فردين لطف پوری -ناظر دادگاه  

تشخيص مطالبات و طلبکاری های تجار ورشکسته زاهد گلينی و فايق گلينی

شهرداری پيشوا باستناد مجوز شماره 1400/59/ص ش-1400/2/9  شورای اسالمی شهر در 
قطعه  دو  فروش  جهت  عمومی  مزايده  به  نسبت   210208 شماره  بودجه  براساس  دارد  نظر 
زمين ) قطعه 11 اراضی كشتكار و قطعه 143 اراضی عطائی ها( اقدام نمايد. لذا از متقاضيان 
و اشخاص حقيقی و حقوقی دعوت به عمل می آيد به مدت ده روز پس از انتشار آگهی نوبت 
دوم جهت كسب اطالع بيشتر و دريافت فرم شرايط شركت در مزايده و ارائه قيمت به معاون 

اداری و مالی و امور قراردادها شهرداری مراجعه نمايند.

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/2/25     تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/3/1     
                                                                                      غالمرضا حبيبی – شهردار پيشوا

رونوشت گواهی حصر وراثت
آقای/خانم مهدی پوريان دارای شناسنامه شماره 2840160943 به شرح دادخواست به كالسه 0000183/ ح1  از اين دادگاه  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان ابراهيم خليل پوريان به شناسنامه شماره 152 در تاريخ   1400/2/6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 

منحصر است به :  1- هما غفارزاده قره قشالقی فرزند مصر ش ش 281 متولد 1351 همسر متوفی
 2- مهدی پوريان فرزند ابراهيم خليل ش ش 2840160943 متولد 1371 پسر متوفی

 3- عرفان پوريان فرزند ابراهيم خليل ش ش 2840498529 متولد 1379 پسر متوفی
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراض دارد و يا وصيتنامه متوفی نزد  او می باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد . 13
جوان قره باغ - رئيس شعبه اول شورای حل اختالف سلماس

رونوشت گواهی حصر وراثت
آقای/خانم مسعود كاظم زاده مغانجوقی دارای شناسنامه شماره 0015455521 به شرح دادخواست به كالسه 0000147/ ح1  از  اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان صمد كاظم زاده مغانجوقی به شناسنامه شماره   9469 در تاريخ 1400/2/3 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حين 

الفوت آن مرحوم منحصر است به :  4- رقيه ساداتی مغانجوقی فرزند مير علی اصغر ش ش 2565 متولد 1350 همسر متوفی
 5- مسعود كاظم زاده مغانجوقی فرزند صمد ش ش 0015455521 متولد 1371 پسر متوفی

 6- مرضيه كاظم زاده مغانجوقی فرزند صمد ش ش 0018691927 متولد 1374 دختر متوفی اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را يک مرتبه آگهی می 
نمايد تا هر كسی اعتراض دارد و يا وصيتنامه متوفی نزد  او می باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد . 13

جوان قره باغ - رئيس شعبه اول شورای حل اختالف سلماس

شركت گاز استان گيالن1-دستگاه مناقصه گزار :

رشت– پارک شهر ، خيابان ملت ، خيابان شهيد سيادتی ، شركت گاز استان گيالن2-نشاني دستگاه مناقصه گزار :

گازرساني به روستاي انبوه از توابع شهرستان رودبار به طول تقريبي6350 متر شبكه و 288 انشعاب )Pc(   3-موضــوع مناقصـــــه :

17/617/401/000 ريال -  مدت پيمان :  120 روز4-مبلغ برآورد اوليه و مدت پيمان:

ضمانتنامه بانكي يا واريز نقدي به شماره شبا حساب IR  610100004001119206378746به شناسه واريز 5-نوع و مبلغ تضمين : 
922119252292680010000000000001 بانک مركزی  يا يكي 

از تضامين معتبر در آيين نامه شماره ت 50659/123402 ه مورخ 94/9/22  
به مبلغ 880/871/000 ريال 

6-مدارک الزم جهت شركت در مناقصه: يک برگ گواهينامه صالحيت پيمانكاری در رشته تاسيسات و تجهيزات يا نفت و گاز	
 آگهی تاسيس و آخرين تغييرات شركت	
 متقاضيان می بايست يک كار مشابه گازرساني در حد معامالت عمده يا دوكار در حد معامالت متوسط به همراه حسن سابقه 	

در پنج سال گذشته داشته باشند . 
 ارائه گواهينامه صالحيت ايمني و يا فرم ثبت نام از اداره كار ضروري است . )دارندگان كارگاه فعال مكلف به ارائه گواهينامه 	

مي باشند .(
  ارائه گواهي نمونه امضاء مجاز افراد تعهدآور الزامي است.	

تذكر مهم : قيمتها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد .

*در اين مناقصه دستورالعمل ارزيابي مالي و فرايند قيمت متناسب در مناقصات صنعت نفت اجرا مي شود.*  

تا ساعت 19 روز  4 شنبه مورخ 71400/2/29-آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه:

تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 81400/3/8-آخرين مهلت بارگذاري پاكات پيشنهادي توسط مناقصه گران در سامانه ستاد :

ساعت 12روز يک شنبه مورخ 91400/3/9-زمان بازگشايي پاكات مناقصه : 

10-مكان دريافت و تحويل اسناد پيمانكاران: 
 

 مناقصه در بستر سامانه تداركات الكترونيک دولت ) ستاد ( انجام مي پذيرد.

11-شماره )تلفكس( تماس:  33369086-013 دفتر امور قراردادها

shana.ir و http://www.nigc-gl.ir   اين آگهی در سايت شركت گاز استان گيالن
و همچنين پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات  ) معاونت راهبردي  رياست جمهوري ( http://iets.mporg.ir  قابل رويت ميباشد .

شناسه اگهی:    1133044                                                                                                                                روابط عمومی شركت گاز استان گيالن

 

  فراخوان آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي شركت گاز استان گيالن   -  شماره    19 /م/1400  
شـركـت گـاز استـان گيالن 

نوبت  دوم

نوبت  اول

آگهی فراخوان شركت در مناقصه عمومی يک مرحله ای 
همزمان با ارزيابی كيفی 

آگهی مزايده عمومی

نوبت  دوم

تداركات  سامانه  طريق  از  را  زير  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  فارس  استان  شهرسازی  و  راه  كل  اداره 
الكترونيكی دولت برگزار نمايد كليه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی 
پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكی دولت ) ستاد( به آدرس www. setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی مراحل ثبت نام در سايت مذكور و 

دريافت گواهی امضا الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

شماره رديف
فراخوان 

مبلغ تضمين )ريال (مبلغ برآورد )ريال شرح پروژه 

احداث قسمتی از 11400/3
كمربندی غربی جهرم

767/395/846/18519/250/000/000

1-  داشتن گواهی صالحيت حداقل رتبه 1 راه و ترابری الزامی است.
2- مهلت دريافت اسناد مناقصه از ساعت 11 صبح مورخ 1400/2/26 ساعت 13 مورخ1400/3/1 از طريق 

سامانه تداركات الكترونيكی دولت) ستاد( به آدرس www. setadiran.ir امكان پذير می باشد.
3- آخرين مهلت بارگذاری مدارک و پيشنهاد قيمت: آخرين مهلت بارگذاری مدارک به صورت الكترونيكی 
در سامانه ستاد تا ساعت 14 مورخ 1400/3/11 بوده و صرفا نسخه فيزيكی ضمانت نامه شركت در مناقصه
) پاكت الف( می بايست با رعايت موارد مندرج در اسناد مناقصه تا پايان وقت اداری 1400/3/11 در محل 
اداره كل واقع در ساختمان ستارخان تحويل گردد. محتويات ساير پاكات به صورت  دبيرخانه محرمانه 

الكترونيكی ومطابق ضوابط و اسناد مناقصه می بايست در سامانه ستاد بارگذاری شود.
4- زمان گشايش پيشنهاد: پيشنهاد ها در حضور نمايندگان مناقصه گران حاضر درجلسه در ساعت 10 

صبح مورخ1400/3/12 در دفتر مديريت اين اداره كل واقع در ساختمان مدرس بازگشايی خواهد شد.
5- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسنادمناقصه: شيراز 

بلوار مدرس اداره كل راه وشهراستان فارس- اداره پيمان و رسيدگی و قراردادها
6- كسب حداقل امتياز الزم از ارزيابی كيفی پيش از بازگشايی پاكات مناقصه الزامی می باشد داشتن  

گواهی صالحيت ايمنی از اداره كار وامور اجتماعی در مرحله ارزيابی الزامی می باشد.
7- هزينه كارمزد ستاد به عهده برنده مناقصه خواهد بود هزينه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

8- اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت درسامانه:
مركز تماس:41934-021 دفتر ثبت نام:85193768-021 و021-88969737

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استان ها، در سايت سامانه)www. setadiran.ir ( بخش " ثبت نام/
پروفايل تامين كننده/ مناقصه گر" موجود است.

iets.mporg.ir و www. setadiran.ir 9- وب سايت ها جهت بازبينی
 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/2/22 تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/2/25

اداره كل راه و شهرسازی استان فارس 

بدينوسيله توضيحات ذيل بند)ب( به شرح زير اصالح می گردد:
سايت مذكور و دريافت گواهی امضاء الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

ب- جدول زمانبندی توزيع، تحويل و گشايش اسناد مناقصه:

ساعت 14 روز چهارشنبه 1400/02/22 مهلت دریافت اسناد مناقصه
الی

ساعت14 روز شنبه 1400/02/25
بارگذاری الکترونیکی و تحویل نسخه فیزیکی تا ساعت 12 روز آخرین مهلت ارائه پیشنهاد 

چهارشنبه 1400/03/05

ساعت 10 صبح روز پنج شنبه 1400/03/06تاریخ گشایش پاکات

3 ماه مدت اعتبار پیشنهاد 

مابقی شرايط آگهی مذكور به قوت خود باقی می باشد.
تاريخ انتشار :1400/02/25

روابط عمومی اداره كل راه شهرسازی فارس

بدينوسيله توضيحات ذيل بند)ب( به شرح زير اصالح می گردد:
سايت مذكور و دريافت گواهی امضاء الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

ب- جدول زمانبندی توزيع، تحويل و گشايش اسناد مناقصه:

ساعت 14 روز دوشنبه 1400/02/27 مهلت دریافت اسناد مناقصه
الی

ساعت14 روز چهارشنبه 1400/02/29
بارگذاری الکترونیکی و تحویل نسخه فیزیکی تا ساعت 12 روز دوشنبه آخرین مهلت ارائه پیشنهاد 

1400/03/10

ساعت 10 صبح روز سه  شنبه 1400/03/11تاریخ گشایش پاکات

3 ماه مدت اعتبار پیشنهاد 

مابقی شرايط آگهی مذكور به قوت خود باقی می باشد.
تاريخ انتشار :1400/02/25

روابط عمومی اداره كل راه شهرسازی فارس

اصالحيه آگهی اداره كل راه و شهرسازی استان فارس
تاريخ چاپ :13 و1400/02/14

موضوع آگهی: فراخوان احداث زورخانه سهل آباد و كتابخانه كوشک ميدان

اصالحيه آگهی اداره كل راه و شهرسازی استان فارس
تاريخ چاپ :19 و 1400/02/20

موضوع آگهی: فراخوان خدمات نگهداری و حفاظت از اراضی دولت، بازديد ميدانی از اراضی و پيگيری پرونده های 
حقوقی و كيفری تصرفی تا مرحله طرح شکايت و نيز اجرای احکام صادره قضايی

به استناد ماده 463 قانون تجارت و مواد30 و 35 و 36 قانون امور تصفيه و با بررسی مدارک و مستندات 
ارايه شده از سوی اشخاص حقيقی و حقو قی نتيجه تشخيص مطالبات و طلبكاری های تجار ورشكسته 

فوق الذكر به شرح زير اعالم می گردد
1- بانک ملت از مطالبات مورد ادعای بانک ملت به مبلغ 4/479/201/429 ) چهار ميليارد و چهارصد و 
هفتاد و نه ميليون و دويست و يک هزار و چهارصد و بيست و نه ريال( مورد پذيرش امور تصفيه قرار 
گرفته و مازاد بر ان رد می شود. ضمنا با توجه به پرداخت های ورشكسته و ضامنين طی 74 فقره در 
فاصله سال های 1394 الی1399 و به مبلغ 7/348/783/393 ريال به بانک ملت مبلغ 2/869/581/964 

ريال به عنوان طلب از بانک ملت تشخيص داده می شود.
2- شركت تالونگ تهران مبلغ 237/800/000 ريال ) دويست و سی و هفت ميليون و هشتصد هزار ريال( 

و مازاد آن رد می شد.
مازاد  و  ريال(  ميليون  ريال) دويست و شصت و سه   263/000/000 و علوفه شرق مبلغ  3- شركت دام 

آن رد می شود.
4- حبيب اهلل الوندی مبلغ 1/021/951/105 ريال) يک ميليارد و بيست و يک ميليون و نهصد و پنجاه و 

يک هزار و يكصد و پنج ريال( و مازاد آن رد می شود.
5- آقای سيروان بهرامی مبلغ 600/000/000 ريال) ششصد ميليون ريال( و مازاد آن رد می شود.

6- آقای طه گلينی مبلغ 376/000/000 ريال) سيصد و هفتاد و شش ميليون ريال( و مازاد آن رد می شود.
7- آقای حيدر امينی مبلغ 580/000/000 ريال) پانصد و هشتاد ميليون ريال( و مازاد آن رد می شود.

8- آقای بهزاد رضايی مبلغ 331/000/000 ريال) سيصد و سی و يک ميليون ريال( و مازاد آن رد می شود.
رد  آن  مازاد  و  ريال(  ميليون  دويست  و  ميليارد  )يک  ريال   1/200/000/000 مبلغ  گلينی  طاهر  آقای   -9

می شود.
10- آقای فاروق خالدی مبلغ 131/000/000 ريال) يكصد و سی و يک ميليون ريال( و مازاد آن رد می شود.
و  ريال(  هزار  هفتصد  و  ميليون  و سه  ريال) هشتاد   83/700/000 مبلغ  قادر سربازی  عبداله  آقای   -11

مازاد آن رد می شود.
12- آقای كيوان ابراهيمی مبلغ 150/000/000 ريال) يكصد و پنجاه ميليون ريال( و مازاد آن رد می شود.

تشخيص وفق برابر مقررات مواد35 و36 قانون امور تصفيه ورشكستگی صورت پذيرفته و ظرف مدت 
بيست روز از تاريخ انتشار آگهی در روزنامه اقتصاد ملی در دادگاه صادر كننده حكم ورشكستگی يعنی 
مراجعه  دادگاه  به  مقرر  مهلت  ظرف  چنانچه  و  است  اعتراض  قابل  سنندج  عمومی  دادگاه  دهم  شعبه 

ننمايند حق آنان از بين خواهد رفت.

بيژن خزدوزی- مدير تصفيه فردين لطف پوری -ناظر دادگاه  

تشخيص مطالبات و طلبکاری های تجار ورشکسته زاهد گلينی و فايق گلينی

شهرداری پيشوا باستناد مجوز شماره 1400/59/ص ش-1400/2/9  شورای اسالمی شهر در 
قطعه  دو  فروش  جهت  عمومی  مزايده  به  نسبت   210208 شماره  بودجه  براساس  دارد  نظر 
زمين ) قطعه 11 اراضی كشتكار و قطعه 143 اراضی عطائی ها( اقدام نمايد. لذا از متقاضيان 
و اشخاص حقيقی و حقوقی دعوت به عمل می آيد به مدت ده روز پس از انتشار آگهی نوبت 
دوم جهت كسب اطالع بيشتر و دريافت فرم شرايط شركت در مزايده و ارائه قيمت به معاون 

اداری و مالی و امور قراردادها شهرداری مراجعه نمايند.

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/2/25     تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/3/1     
                                                                                      غالمرضا حبيبی – شهردار پيشوا

رونوشت گواهی حصر وراثت
آقای/خانم مهدی پوريان دارای شناسنامه شماره 2840160943 به شرح دادخواست به كالسه 0000183/ ح1  از اين دادگاه  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان ابراهيم خليل پوريان به شناسنامه شماره 152 در تاريخ   1400/2/6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 

منحصر است به :  1- هما غفارزاده قره قشالقی فرزند مصر ش ش 281 متولد 1351 همسر متوفی
 2- مهدی پوريان فرزند ابراهيم خليل ش ش 2840160943 متولد 1371 پسر متوفی

 3- عرفان پوريان فرزند ابراهيم خليل ش ش 2840498529 متولد 1379 پسر متوفی
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراض دارد و يا وصيتنامه متوفی نزد  او می باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد . 13
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رونوشت گواهی حصر وراثت
آقای/خانم مسعود كاظم زاده مغانجوقی دارای شناسنامه شماره 0015455521 به شرح دادخواست به كالسه 0000147/ ح1  از  اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان صمد كاظم زاده مغانجوقی به شناسنامه شماره   9469 در تاريخ 1400/2/3 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حين 

الفوت آن مرحوم منحصر است به :  4- رقيه ساداتی مغانجوقی فرزند مير علی اصغر ش ش 2565 متولد 1350 همسر متوفی
 5- مسعود كاظم زاده مغانجوقی فرزند صمد ش ش 0015455521 متولد 1371 پسر متوفی

 6- مرضيه كاظم زاده مغانجوقی فرزند صمد ش ش 0018691927 متولد 1374 دختر متوفی اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را يک مرتبه آگهی می 
نمايد تا هر كسی اعتراض دارد و يا وصيتنامه متوفی نزد  او می باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد . 13
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