خبـــــر
رونوشتآگهيحصروراثت
آقاي اسمعيل دهقاني داراي شناسنامه شماره  2به شرح دادخواست كالسه 98/156از اين
شورا درخواست گواهي حصروراثت را نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسن
دهقانيبشناسنامه 3درتاريخ 1388/3/16دراقامتگاهدائميخودبدرودزندگيگفتهورثهحين
الفوتآنمرحوممنحصراستبه:
.1ابراهيم دهقاني ،فرزند حسن ،ش ش ،207ت ت(1332/9/2پسر متوفي)
 .2مهدي دهقاني ،فرزند حسن ،ش ش  ،32265ت ت (1343/1/1پسر متوفي)
.3اسمعيل دهقاني ،فرزند حسن ،ش ش ،2ت ت(1346/3/1پسر متوفي)
.4اكبر دهقاني ،فرزند حسن ،ش ش  ،40014ت ت (1350/6/1پسر متوفي)
.5رضا دهقاني ،فرزند حسن ،ش ش  ،1128ت ت ( 1357/5/15پسر متوفي)
.6عبدالمجيد دهقاني ،فرزند حسن ،ش ش ،1194ت ت(1360/5/25پسر متوفي)
.7پري دهقاني ،فرزند حسن ،ش ش  ،787ت ت (1335/3/1دختر متوفي)
.8كتان دهقاني ،فرزند حسن ،ش ش  ،788ت ت (1339/4/9دختر متوفي)
.9سيمين دهقاني ،فرزند حسن ،ش ش ،818ت ت(1329/8/1دختر متوفي)
.10سعيده دهقاني ،فرزند حسن ،ش ش ،7ت ت(1335/6/7دختر متوفي)
.11رباب دهقاني ،فرزند حسن ،ش ش  ،789ت ت (1341/6/7دختر متوفي)
.12مهناز دهقاني ،فرزند حسن ،ش ش ،32263ت ت(1337/6/1دختر متوفي)
.13معصومه دهقاني ،فرزند حسن ،ش ش ،790ت ت(1343/4/2دختر متوفي)
.14ناهيد دهقاني ،فرزند حسن ،ش ش ،40013ت ت(1345/5/1دختر متوفي)
.15مرضيه دهقاني ،فرزند حسن ،ش ش ،1008ت ت(1352/1/21دختر متوفي)
.16مريم دهقاني ،فرزند حسن ،ش ش  ،1086ت ت (1353/1/1دختر متوفي)
اينكباانجامتشريفاتمقدماتيدرخواستمزبوررادريكنوبتآگهيميگرددتاهركسي
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به
شورا تقديم نمايد واال گواهي صادر خواهد شد.شماره /2274:م الف-
رئيس شعبه اول شوراي حل اختالف سعدآباد -ناصر بحراني

سالسیزدهم شماره   1250شنبه  16شهریورماه1398

فرمانده کل سپاه پاسداران گفت :همه آرزوهای رییس
جمهور آمریکا مذاکره چند دقیقه ای با یکی از مسئوالن
ماست اما هیچ کس با آمریکا مذاکره نمیکند.
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی  ،در جمع فرماندهان
و کارکنان سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با تسلیت و
تعزیت ایام سوگواری اباعبداهلل الحسین (ع) و یاران با
وفایش؛ سپاه را نتیجه و امتداد عاشورای حسینی توصیف
کرد و گفت :سرشت سپاه پاسداران و ِگل وجود سپاه از
ُگل وجود عاشورا ریشه گرفت ،آن زمان که آب روی
آب ریخته شد و دستان بزرگمرد تاریخ قطع شد سپاه
شکل گرفت.وی عاشورا را بزرگترین حجت جاودان
تاریخ دانست و افزود :عاشورا حادثهای نیست که در زمان
متوقف شود ،این حجت آنقدر بلند است که از هر نقطه
هستی دیده میشود و درسهای آن حقیقتهای زنده ای
هستند که سعادت بشر به آنها متکی است.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به
درسها و عبرتهای عاشورا گفت :یکی از عبرتهای
فراموش ناشدنی عاشورا این است که اگر جامعهای امام
خود را نشناسند و اسیر جهل شوند ،تماشاگر شهادت
امام خود و اسارت خانواده او خواهند شد و عاشورا به ما
میگوید به هیچ بهانهای نمیتوان میدان جهاد را ترک کرد.
سرلشکر سالمی در ادامه با اشاره به تقابل نظام سلطه گر و
جاهلی آمریکا و متحدانش علیه انقالب و نظام اسالمی و
تاکید بر اینکه ایران تنها کشوری است که آمریکا اعتبار از
دست رفته خود را در مذاکره با مقامات او می بیند ،گفت:
البته هیچکس با آمریکا مذاکره نمیکند زیرا مذاکره ،بازی
در میدان دشمن و هدف اوست و هیچکس دشمن را در
مسیر رسیدن به هدف یاری نمیکند.
وی افزود :ما آموخته ایم برطرف کردن مشکالتمان از طریق
دشمن ناممکن است و ما میدانیم راه حل مشکالتمان از
درون ارادهها و باورهای جوانان این دیار میگذرد.
فرمانده کل سپاه با اشاره به  ۱۲پیش شرط اولیه آمریکاییها
برای مذاکره با ایران گفت :آن  ۱۲شرط آمریکاییها برای
مذاکره کجاست؟ امروز آمریکا نشان میدهد که بسیار
کوچکتر از آن است که در عملیات روانی دیده میشود.
وی در ادامه با بیان اینکه ایران امروز صاحب قدرت و منبع
و چشمه ساری از تولید قدرت است ،تصریح کرد :اصل
قدرت در سخت افزارها نیست بلکه در ایستادگی است
که تولید قدرت میکند و ما امروز صاحب این قدرت و
تفکرهستیم.
فرمانده کل سپاه تاکید کرد :ما تا آخر ایستاده ایم و متعهد

آگهيتحديدحدوداختصاصي
نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ يكبابخانه واقع در بخش 2بوشهر كوي تنگك ملكي آقاي محمد شمسي زيارتي پالك 3387/48به مساحت 140متر مربع
بعمل نيامده لذا حسب درخواست نامبرده جهت انتشار آگهي اختصاصي وقت تحديد حدود مورخه 98/7/8تعيين و عمليات تحديد از ساعت 8صبح در محل
شروع و بعمل خواهد آمد .اينك بوسيله اينآگهي از متقاضي و كليه مجاورين بر طبق ماده  14قانون ثبت دعوت مي شود كه در وقت مقرر در محل وقوع ملك
حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي طبق ماده 20قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدي به مدت 30روز پذيرفته
خواهدشدكهبايستيكتب ًابهادارهثبتبوشهرتسليمنمايد.معترضمكلفاستطبقماده 74و 86آييننامهقانونثبتظرفمدتيكماهازتاريختسليماعتراض
به اداره ثبت دادخواست به مرجع قضايي ذيصالح تقديم نمايد واال حق او ساقط خواهد شد ./.تاريخ انتشار- 98/06/16:شماره/791:م .الف-
سهراب خواجه -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

آگهي موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهايفاقدسندرسمي
برابر رأي شماره 139860324001001584مورخ 1398/5/28هيأت موضوع قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملك بندر گناوه تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي فتح اهلل پوررنگ فرزند
حيدر صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ يك باب خانه به مساحت  240متر مربع در
قسمتي از پالك  917واقع در امامزاده گناوه محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك
ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند .بديهي
است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت
صادر خواهد شد.تاريخ انتشار نوبت اول- 98/06/16:تاريخ انتشار نوبت دوم-98/06/31:
شماره /190:م الف-مجيد اميري-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه
..............................................................................................................
آگهي موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهايفاقدسندرسمي
برابر رأي شماره 139860324001001590مورخ 1398/5/28هيأت موضوع قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبتملكبندرگناوهتصرفاتمالكانهوبالمعارضمتقاضيخانمرهااكبريانفرزندعبدالعلي
صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ يك باب خانه به مساحت  198متر مربع در قسمتي
از پالك  917واقع در امامزاده گناوه محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم
اعتراض،دادخواستخودرابهمرجعقضاييتقديمنمايند.بديهياستدرصورتانقضاي
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ
انتشار نوبت اول- 98/06/16:تاريخ انتشار نوبت دوم-98/06/31:شماره /195:م الف-
مجيد اميري-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه
..............................................................................................................
آگهيتحديدحدوداختصاصي
نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ يكبابخانه واقع در بخش 2بوشهر كوي سرتل ملكي
آقايحميدجهانبختپالك 2307/14بهمساحت 72/85مترمربعبعملنيامدهلذاحسب
درخواستنامبردهجهتانتشارآگهياختصاصيوقتتحديدحدودمورخه 98/7/8تعيين
و عمليات تحديد از ساعت  8صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد .اينك بوسيله
اينآگهي از متقاضي و كليه مجاورين بر طبق ماده  14قانون ثبت دعوت مي شود كه در
وقت مقرر در محل وقوع ملك حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين نسبت به حدود و
حقوق ارتفاقي طبق ماده 20قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدي به مدت30
روز پذيرفته خواهد شد كه بايستي كتب ًا به اداره ثبت بوشهر تسليم نمايد .معترض مكلف
است طبق ماده 74و 86آيين نامه قانون ثبت ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به
اداره ثبت دادخواست به مرجع قضايي ذيصالح تقديم نمايد واال حق او ساقط خواهد شد./.
تاريخ انتشار- 98/06/16:شماره/788:م .الف-
سهراب خواجه -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر
..............................................................................................................
آگهي فقدان سند مالكيت ششدانگ آپارتمان مسكوني به پالك 3768/5200واقع در
بخش 2بوشهر
خانم نجمه زنده بودي با تسليم استشهاد محلي مدعي است كه يك جلد سند مالكيت
ششدانگ واقع در بخش  2بوشهر كه در صفحه  382دفتر  446به شماره ذيل  57725بنام
محمدحاجيانصادروتسليمگرديدهوبيالواسطهبرابرسند 1393/05/15-28957دفتر25
بوشهر به نامبرده انتقال قطعي يافته و طبق سند 1393/05/15-28958دفتر 25عاليشهر نزد
بانك مسكن در رهن است و بعلت جابجايي مفقود شده است و درخواست صدورالمثني
سند مالكيت را نموده لذا مراتب طبق اصالح تبصره يك اصالحي ماده 120آئيننامه قانون
ثبت اعالم ميشود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي نموده و يا مدعي وجود
سند مالكيت نزد خود ميباشد تا ده روز پس از انتشار اين آگهي به اداره ثبت اسناد و امالك
شهرستان بوشهر مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا سند معامله
تسليم نمايد چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند
ارائه نشود المثني سند طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد.تاريخ انتشار:
-98/06/16شماره/ 763:م الف-
سهراب خواجه-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بوشهر

متنآگهيمزايده
برابر ماده  121آيين نامه اجرا و به موجب پرونده اجرائي
كالسه  9700032له بانك اقتصاد نوين شعبه برازجان و
عليه فرشاد تقوي و عباس فرخ زاده ششدانگ يكباب خانه
پالك يكصد و پنج فرعي از سه هزار و سيصد و پنجاه و
سه  3353/105واقع در بخش سه برازجان به مساحت 220
متر مربع به آدرس-برازجان-خيابان شهيد چمران-كوچه3
كه سند مالكيت آن ذيل شماره  2354در صفحه  573دفتر
جلد 13بنام آقاي عباس فرخ زاده صادر و تسليم گرديده با
حدودومشخصات:
شماال بديوار خانه پالك3353/126
شرقا ديواريست به زمين پالك3335/148
جنوبا ديواريست به زمين3353/85
غربا درب و ديواريست به شارع عام
كه طبق سند رهني شماره 1393/04/03-172049دفترخانه
 9برازجان در رهن بانك اقتصاد نوين شعبه برازجان قرار
گرفته و طبق نظركارشناس رسمي به مبلغ2/150/000/000
ريال به عبارتي دويست و پانزده ميليون تومان ارزيابي شده
پالك مذكور داراي  145متر مربع اعياني و داراي انشعابات
برق و آب است ،پالك فوق از ساعت  9الي  12روز سه
شنبه مورخ  98/07/02در اداره ثبت برازجان و از طريق
مزايده به فروش مي رسد .مزايده از مبلغ ارزيابي فوق شروع
و به باالترين قيمت پيشنهادي نقدا ًفروخته مي شود .الزم به
ذكر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از
حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد
مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض
شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن
معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در
صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق
از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و
حق مزايده نقدا ً وصول مي گردد ضمن ًا چنانچه روز مزايده
تعطيل رسمي گردد ،مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در
همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.
تاريخانتشار-98/06/16:شماره/2269:م.الف-
محمدچهابدار/رييسثبتدشتستان
آگهيتحديدحدوداختصاصي
نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي
به انضمام يك حلقه چاه آب در آن واقع در بخش سه شبانكاره
قريه ميلك.ملكي آقاي جمشيد مزارعي نژاد پالك  130فرعي از
 7324به مساحت  111233/02متر مربع بعمل نيامده لذا حسب
درخواست نامبرده جهت انتشار آگهي اختصاصي وقت تحديد
حدود مورخه  98/7/7تعيين و عمليات تحديد از ساعت  8صبح
شروع و بعمل خواهد آمد .اينك بوسيله اين آگهي از متقاضي و كليه
صاحبان امالك مجاور طبق ماده 14قانون ثبت دعوت ميشود كه در
وقت مقرر در محل حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين نسبت
به حدود و حقوق ارتفاقي طبق ماده 20قانون ثبت از تاريخ تنظيم
صورت مجلس تحديدي تا30روز پذيرفته خواهد شد كه بايستي
كتبا به اداره ثبت بوشهر تسليم نمايد .ضمنا معترض مكلف است
طبق ماده 74و 86آئين نامه قانون ثبت ظرف مدت يكماه از تاريخ
تسليم اعتراض به اداره ثبت دادخواست به مرجع قضايي ذيصالح
تسليم دارد واالحق او ساقط خواهد شد.
تاريخانتشار-98/6/16:شماره/2266:مالف-
اميرعباسترجمان/رئيسواحدثبتيشبانكاره
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سرلشکرسالمی:

هیچکسباآمریکامذاکرهنمیکند

هستیم پرچمها را برافراشته نگه داریم و تا فتح نهایی پیش
برویم؛ زیرا یقین داریم پیروزی و اقتدار این ملت شریف
نتیجه این استقامت خواهد بود.
فرمانده کل سپاه در ادامه با اشاره به اینکه مدعیان دروغین
دنیا آمده بودند تا ثابت کنند به نام اسالم نمیتوان حکومت
تشکیل داد و مستقل از اراده قدرتها ایستاد ،افزود :اما در
مقابل اثبات شد که میتوان با تکیه بر اسالم و دین خدا
تحت تأثیر رهبران الهی و ولیان فقیه با دشمنان بزرگ
جنگید ،پیروز شد ،پیش رفت و آسیب ندید.
سردار سالمی بیان کرد :هنر انقالب تبدیل نظریه اثبات
شده امکان پیروزی بر قدرتهای بزرگ و تبدیل آن به یک
حکم در زمین بود.

فرمانده کل سپاه گفت :ما منطق غلبه بر دشمن را بر اساس
تعالیم پیشوایان بزرگ انقالب ،یعنی امام راحل و رهبری
حکیم ،دوراندیش و مسلط بر افکار دشمنان آموختیم و
توانستیم همه دسیسهها و جنگها را با معنای شکست
برای دشمنان تفسیر کنیم.
وی با بیان اینکه همه دشمنان آمده اند که با تحریم ،ملت ما
را از جهاد بازدارند اما کشور قتلگاه تحریم سیاسی دشمن
شده است ،افزود :تحریم اقتصادی نتوانسته ملت ما را از
ادامه جهاد بزرگ خود بازدارد و به رغم خواست دشمنان،
هیچیک از شهرهای ما چهره یک شهر منطبق با تحریمهای
جهانی را ندارد و مسیر توسعه برای آنها در پیش است.
سردار سالمی با تاکید بر اینکه مردان این دیار شکست دادن

آگهيمزايدهفروشساختمانشركتتعاونيمرزنشينانامينآبپخشمرحلهاول
نظر به اينكه در اجراي احكام دادگاه عمومي بخش آبپخش اجراي مزايده فروش ساختمان
شركت تعاوني مرزنشينان امين آبپخش واقع در شهر آبپخش به مديرعاملي آقاي محمد شادكام
فرزند غالمرضا به جهت وصول مطالبات آقاي حسن عبدالهي فرزند عباس از شركت مذكور
مربوط به كالسه پرونده شماره 9409987744200594در اين دادگاه برگزار مي گردد و از طرف
كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي و ارزش آنرا مبلغ سه ميليارد و سيصد و هشتاد و هفت
ميليون ريال(3387000000ريال) ارزش گذاري نموده و طرفين پرونده در مهلت اعالمي نسبت
به نظريه كارشناسي اعتراضي ننموده اند و اكنون وقت رسيدگي جهت انجام مزايده فروش براي
روز 1398/06/27ساعت 9صبح تعيين گرديده است طالبين ميتوانند در جلسه مزايده شركت
نموده و در صورتيكه برنده مزايده شوند  10درصد از قيمت فروش از وي اخذ و پس از انجام
تشريفات قانوني ملك تعاوني مذكور پس از تاييد صحت مزايده و دستور دادگاه به خريدار
تحويل خواهد شد .شماره /2282:م الف-
سيدفخرالدينهاشمي-سرپرستدادگاهعموميبخشآبپخش

دشمن را هنرمندانه میدانند و رسالت انقالبی خود را در
این نبرد تمام عیار به خوبی میشناسند گفت :این ملت در
یک تاریخ چهل ساله قدرت گرفته است آن هم قدرتی که
توانسته ابتکار عمل و میدان را از قدرتهای بزرگ از نظر
شاخصهای ظاهری در عالم بگیرد و بالد اسالمی را میدان
جهاد کند و پیشانی بندهای جهاد را بر جبین جوانان اسالم
از شرق تا غرب گره بزند.
فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه امروز تعامل سیاسی با ایران
اسالمی برای جهان یک نشان افتخار و برای آمریکاییها
یک آرزوست تصریح کرد :همه آرزوهای رئیس جمهور
آمریکا ،مذاکره چند دقیقهای با یکی از مقامات جمهوری
اسالمی ایران است.

مزايده

نظر به اينكه به موجب پرونده كالسه  98/57ارجاعي اين اجرا آقاي مسعود كشاني
فرزند محمد علي محكوم هستند به پرداخت مبلغ  119/210/000بابت اصل خواسته
و مبلغ...بابت هزينه دادرسي در حق محكوم له راضيه كره بندي فرزند علي با توجه به
عدمدسترسيبهمحكومعليهازاموالمحكومعليهتعداديابزاركاركابينتسازيشامل
پلهتاشو-دريلپيجبندرونيكس-دريلچكشيرونيكس-ميخكوبماكينا-ارهبشقابي
يا گرد بر رونيكس-اره فارسي بربازويي-كمپرسور باد  25ليتري كه در اجراي تبصره
ماده  34قانون اجراي احكام مدني از طرف راضيه كره بندي محكوم له در اختيار اجراي
احكام قرار گرفته است و از ناحيه كارشناس رسمي دادگستري به مبلغ 41/000/000
ريال ارزيابي گرديده است در تاريخ  98/6/27از ساعت  9الي  12صبح در محل اجراي
احكام حقوقي شوراهاي حل اختالف شهر برازجان به مزايده گذاشته مي شود.طالبين
مي توانند در مزايده شركت نموده در صورتيكه برنده مزايده شوند %10از قيمت فروش
از وي اخذ و پس از انجام تشريفات قانوني ملك پس از تائيد جهت مزايده به خريدار
تحويلخواهدشد/.م-ر
شماره /2283:م الف-
احمدحسيني-قاضيشورايحلاختالفشهربرازجان

آگهی شرکت در مناقصه عمومی (نوبت اول)
اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر
با توجه به اینکه اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر در نظر دارد از کلیه شرکت های خدماتی دارای تأییدیه از اداره کار و امور
اجتماعی در رشته مربوطه دعوت می شود برای خرید اسناد مناقصه به امور قراردادهای اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر
واقع در چهارراه دادگستری جنب استادیوم شهید بهشتی بوشهر ،اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر مراجعه نمایند.
رديف

شرح پروژه

مدت

00/22

حفظ و وگهداري ورزشگاه سردار شهيد وادر
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مهدوي بوشهر ( 10000وفري)

قرارداد

شماره فراخوان

(شماره ثبت در ساماوه)

2000006040000022

مبلغ تضميه

ووع قرارداد

2/000/000/000

حجمي

(ريال)

مدارک الزم جهت دریافت اسناد:
*تضمین شرکت در مناقصه می بایست بصورت ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما یا واریز وجه نقد به حساب شماره 2170551052000بانک ملی
(سیبا) بنام تمرکز وجه سپرده عمرانی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر می باشد.
*فیش واریزی به مبلغ  300/000ریال به حساب شماره  2170091055000بانک ملی بنام درآمد (جهت دریافت اسناد)
*ارائه آخرین گواهی تأییدیه از اداره کار و امور اجتماعی مربوط به سال  97و همچنین ارائه گواهی صالحیت ایمنی الزامی می باشد.
*هر گاه برنده اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
*اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
*هزینه درج آگهی در نشریات به عهده برنده مناقصه می باشد.
*هر گونه افزایش ناشی از تغییر قوانین و مقررات مالی در سال  99به عهده پیمانکار می باشد.
*این مناقصه در سامانه ستاد ثبت شده و تمام مراحل فروش ،تحویل و بازگشایی اسناد به صورت تمام الکترونیکی انجام خواهد شد.
شروع توزیع اسناد :ساعت  8:00روز چهارشنبه مورخ 98/06/20
پایان توزیع اسناد :ساعت  19:00روز پنجشنبه مورخ 98/06/21
آغاز مهلت تحویل پیشنهادها :از ساعت  8روز شنبه98/06/23
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها :ساعت  10روز دوشنبه مورخ 98/07/01
زمان بازگشایی پیشنهادها :ساعت  11روز دوشنبه مورخ 98/07/01
مکان بازگشایی پاکات :بوشهر -خیابان ولیعصر  -جنب استادیوم شهید بهشتی  -اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر

