
همه ترس از آن است كه اتفاقات تلخ زمستان 
سال گذشته طي ماه هاي آينده تكرار شود؛ 
روزهاي تلخي كه بزرگ تري�ن بحران انرژي 
جمهوري اس�امي ايران را در شرايط عادي 
رقم زد و اعتراضات بسياري به همراه داشت. 
به گزارش »جوان«، يك��ي از موضوعاتي كه در 
دو سال پاياني دولت تدبير و اميد به مردم فشار 
آورد، بي برنامگ��ي و رهاش��دن موضوع مصرف 

انرژي بود. 
با افزايش مصرف به شكلي عجيب كه هنوز هم 
مش��خص نيس��ت، چه اتفاقي برايش رخ داده، 
توليد انرژي در اي��ران كفاف مص��رف را نداد و 
خاموشي هاي گسترده را به كشور تحميل كرد. 
يكي از موضوعاتي ك��ه در هم��ان روزها مورد 
نقد قرار گرفت، موض��وع تولي��د گاز به عنوان 
خ��وراك نيروگاه هاي ب��رق ب��ود. وزارت نفت 
مي گف��ت مش��كلي در تأمي��ن گاز ن��دارد، اما 
با توج��ه به اينك��ه نيروگاه ها با تم��ام توان كار 
مي كنند، هرچه گاز توليد مي شود به اين واحدها 
داده مي ش��ود، ضمن اينك��ه مصرف كنندگان 
 خانگ��ي و تج��اري ني��ز ب��ه ركوردش��كني 

مشغول هستند. 
چه در گاز و چه در برق، كمبود انرژي آزاردهنده 
بود و شايد به همين دليل باشد كه دولت جديد 
هدف نخس��ت خود در اين بخ��ش را مديريت 
اين وضعيت در زمستان 1400 قرار داده است. 
جواد اوجي، وزير جديد نفت گفته است اولويت 
وزارت نفت تأمين س��وخت زمس��تاني است و 
از هفته گذش��ته برنامه ريزي هاي الزم در حال 

انجام است. 
  گاز هست

وزير نفت هفته گذشته در ديدار با مديران ارشد 
و كاركنان صنعت نفت اظهار كرد: تأمين سوخت 
زمستاني و نيروگاه ها از جمله دغدغه هاي اصلي 
وزارت نفت اس��ت كه از روز شنبه نشست هايي 
براي برون رفت از اين مش��كل برگزار مي شود. 
قرار است در آينده نشس��ت هايي نيز با حضور 
علي اكبر محرابيان، وزير نيرو برگزار و مس��ئله 
تأمي��ن س��وخت نيروگاه ها به ص��ورت منظم و 

حساب شده حل و فصل شود. 

وی روز پنج ش��نبه ب��ه عس��لويه س��فر ك��رد؛ 
ش��هري كه بي��ش از 75 درص��د گاز مصرفي 
كش��ور را تأمين مي كند. وزير نف��ت بر اهميت 
پارس جنوبي به عنوان بزرگ ترين تأمين كننده 
گاز كش��ور تأكي��د و اظه��ار امي��دواري كرد: 
براس��اس برنامه ريزي انجام ش��ده، شايد بتوان 
با برداش��ت حداكثري گاز از ميدان مش��ترك 
 پ��ارس جنوب��ي زمس��تان ب��دون چالش��ي را 

سپري كرد. 
هادي هاشم زاده مديرعامل مجتمع گاز پارس 
جنوبي از آمادگي اين مجموعه براي تأمين گاز 
مصرفي كشور در فصل س��رما خبر داد و گفت: 
تعميرات اساس��ي پااليشگاه هاي پارس جنوبي 
تا اواخر آبان ماه به پايان مي رسد. آمادگي داريم 
در زمستان، روزانه حدود 700ميليون مترمكعب 

گاز مصرفي كشور تأمين كنيم. 
  دغدغه خوراك

با اين وجود، بخش برق كشور معتقد است: اگر 
خوراك الزم براي نيروگاه ها تأمين شود، مشكلي 
براي توليد برق وجود ندارد؛ حال اين خوراك اگر 

گاز باشد يا سوخت هاي مايع. 
ذر همين باره، مديرعامل شركت برق حرارتي با 
اش��اره به نگراني جدي صنعت برق براي تأمين 

سوخت زمس��تانه نيروگاه ها گفت: عدم تأمين 
گاز و سوخت مايع كافي براي نيروگاه ها و مسئله 
مصرف م��ازوت و آاليندگي ه��اي مرتبط با آن 
به دغدغه ويژه بخش توليد برق براي زمس��تان 

تبديل شده است. 
محس��ن طرزطلب، با اش��اره به وضعيت فعلي 
و دغدغه ه��اي موجود در اين بخ��ش افزود: در 
حال حاضر نگراني جدي ما براي تأمين سوخت 
زمس��تانه نيروگاه هاي حرارتي كش��ور اس��ت. 
مشكلي كه به طور محس��وس در سال گذشته 
به دليل عدم تأمين گاز و سوخت مايع مورد نياز 
نيروگاه ها با آن مواجه بوديم و اين نگراني وجود 
دارد كه در زمستان امسال هم نتوانيم برق كشور 

را به صورت كامل تأمين كنيم. 
وي به تسنيم نيز گفته است: در تابستان امسال 
به دليل محدوديت ه��اي ايجادش��ده ناچار به 
قطع برق صنايع و مش��تركان خانگي و تجاري 
ش��ده ايم كه اگر اين امر در زمستان امسال هم 
بخواهد ادامه داش��ته باش��د، اين امر به شدت 
براي صنع��ت برق دلهره آور خواه��د بود؛ بدين 
منظور در تالش��يم با مديريت مس��ئله تأمين 
 س��وخت نيروگاه ه��ا بتواني��م از اين مش��كل 

عبور كنيم. 

مديرعامل شركت برق حرارتي با تأكيد بر اينكه 
مص��رف گاز در بخش خانگي و تجاري بس��يار 
باالست و امكان كنترل مصرف براي وزارت نفت 
وجود ندارد، گفت: عدم تأمين گاز و سوخت مايع 
كافي براي نيروگاه ها، مس��ئله مصرف مازوت و 
آاليندگي هاي مرتبط با آن به نيروگاه ها بخش 
توليد ب��رق را ب��ا نگراني هاي ش��ديدي مواجه 

كرده است. 
طرزطلب با اشاره به اينكه اجراي برنامه تعميرات 
نيروگاه ه��ا در چنين ش��رايطي از حساس��يت 
بسيار ويژه اي برخوردار است، ادامه داد: پس از 
پايان شهريور و همزمان با آغاز برنامه تعميرات 
نيروگاه هاي حرارتي بايد واحدهاي مازوت سوز 
را آماده كنيم تا اين واحدها در فصل زمس��تان 
كسري توليد برق ناش��ي از كمبود سوخت گاز 
را جب��ران كنن��د؛ از طرفي همي��ن واحدها را 
براي تابستان س��ال آينده نيز بايد آماده كنيم 
تا ناترازي موجود ميان توليد و مصرف را جبران 
كنند. مطمئناً اگر نتوانيم از تمامي ظرفيت اين 
واحدها اس��تفاده كنيم با مش��كالت بيشتري 

مواجه خواهيم شد. 
وي ادامه داد: در ش��رايط فعلي صنعت برق به 
وعده  صنايع بزرگ براي احداث 10هزار مگاوات 
نيروگاه جديد حساب ويژه اي باز كرده ايم و الزم 
است اين برنامه با سرعت ويژ ه اي در دستور كار 
قرار بگيرد؛ چراكه اگر صنايع از همين امروز وارد 
ميدان ش��ده و فعاليت مربوط به احداث بخش 
گاز نيروگاه خ��ود را آغاز كنند به ح��دود دو تا 
2/5 س��ال زمان نياز دارند تا بتوانند بار مصرف 
برق خود را از روي ش��بكه سراسري برداشته و 
انرژي مورد نيازشان را توسط نيروگاه هاي خود 

تأمين كنند. 
مديرعام��ل ش��ركت ب��رق حرارت��ي در پايان 
خاطرنشان كرد: به هر حال فرصت موجود براي 
افزايش ظرفيت نيروگاه هاي كشور تا پيك سال 
آينده بسيار محدود است و بايد از زمان باقيمانده 
تا تابستان سال آينده حداكثر استفاده را كرده 
و با قانون گ��ذاری در فعاليت ها و تصميم گيري 
شاهد تكميل هرچه سريع تر نيروگاه هاي جديد 

باشيم. 

آغاز پرداخت وام وديعه مسكن
مق�ام مس�ئول وزارت راه و شهرس�ازي از آغ�از پرداخ�ت وام 
وديع�ه مس�كن خب�ر داد و گف�ت: از ۷۴۰ ه�زار متقاض�ي ثبت نام 
ش�ده، ۸۱ ه�زار نف�ر ب�ه بانك ه�اي عام�ل معرف�ي ش�ده اند. 
به گزارش تسنيم، علي قائدي با اشاره به آغاز پرداخت وام وديعه مسكن اظهار 
كرد: براساس مصوبه  امسال ستاد ملي كرونا، از 26 خرداد ثبت نام وام وديعه 
مسكن آغاز شد. تاكنون حدود 740 هزار نفر براي وام مذكور ثبت نام كرده اند 

كه از اين تعداد 81 هزار نفر به بانك ها معرفي شده اند. 
قائدی با يادآوري اينكه وام وديعه مسكن براي تهران، ساير كالنشهرها و سيار 
مناطق شهري به ترتيب 70، 40 و 25 ميليون تومان است، افزود: دوره اين 

تسهيالت پنج ساله و نرخ سود آن 13 درصد است. 
به گفته وي، روش ديگر بازپرداخت تسهيالت كه سال گذشته به تصويب 
رسيده بود، مورد استقبال قرار نگرفت؛ آن هم اين بود كه وام گيرنده اقساط را 
پرداخت نمي كرد، ولي در پايان سال يكجا اصل و سود وام را تسويه مي كرد. 
قائدي گفت: بانك هم شرايط مورد نظر خود را بررسي كرده و در صورتي كه 
متقاضي، واجد شرايط باشد، پرداخت آن انجام خواهد شد. ما شرايط بانكي را 
بررسي مي كنيم؛ يكي اينكه سرپرست خانوار باشد؛ در مقطع فعلي مالكيت 
نداشته باشد؛ تاريخ انعقاد قرارداد اجاره از اول مهر 1399 تا 31 شهريور 1400 
مرتبط باشد. اگر اين سه شرط را داشته باشد، تأييد شده و فرد مي تواند بانك 
عامل را معرفي و به آن شعبه مراجعه كند. بنابراين افرادي كه در حال حاضر 
نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با موجر اقدام مي كنند هم مشمول دريافت اين 

تسهيالت خواهند شد. 
وي اضافه كرد: كساني مي توانند از اين تسهيالت استفاده كنند كه يا آقاي 
متأهل باشند يا خانم مجرد باالي 35 سال، اجاره نامه ها هم يا بايد در دفاتر 
مشاور امالك نوشته ش��ده و كد رهگيري اخذ شود يا اينكه در دفاتر اسناد 

رسمي ثبت شده باشد. 
معاون اداره كل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي گفت: با توجه به 
سقف كلي اختصاص داده شده از سوي ستاد ملي مقابله با كرونا تا 10 هزار 
ميليارد تومان، بعيد اس��ت محدوديت خاصي براي ثبت نام در نظر گرفته 
شود. فعاًل هر فرد كه ثبت نام كند و واجد شرايط باش��د، مي تواند به بانك 

مراجعه كند. 

جزئيات عرضه برق شركت برق تهران
جزئيات عرضه برق توسط شركت برق منطقه اي تهران بيانگر فروش 2 
ميليارد و ۱۴۴ ميليون كيلووات ساعت انرژي برق در سال ۱399 است. 
به گزارش فارس، براساس گزارش منتشرشده از سوي شركت برق منطقه اي 
تهران، تا انتهاي سال 1399 اين ش��ركت اقدام به فروش 2 ميليارد و 144 
ميليون كيلووات ساعت انرژي برق به مشتركين صنعت و معدن، كشاورزي، 

بخش عمومي و ساير مصارف نموده است. 
بر اس��اس اين گزارش، 74/5 درصد از برق عرضه شده توسط شركت برق 
منطقه اي تهران در قالب يك ميليون 599 هزار كيلووات س��اعت به حوزه 
صنعت تعلق دارد. از س��وي ديگر 21/4 درصد از برق فروش رفته توس��ط 
شركت برق منطقه اي تهران در قالب 460 ميليون كيلووات ساعت متعلق 
به بخشي است كه تحت عنوان كشاورزي معرفي شده، اما به شركت هاي 
راه آهن و مترو عرضه شده است. همچنين 3/8 درصد از برق عرضه شده به 
ساير مصارف در قالب ش��ركت تات مال و شركت يادمان سازه برج ميالد و 
مابقي برق فروش رفته نيز در قالب بخش عمومي به س��ازمان صدا و سيما 
داده شده است. بزرگ ترين مشترك برق منطقه اي تهران بر مبناي بيشترين 
مصرف، شركت سيمان آبيك است كه در سال 1399، بيش از 364 ميليون 
كيلووات ساعت برق خريداري كرده است. به عبارت ديگر برق استفاده شده 
توسط سيمان آبيك 16 برابر برقي است كه شركت مهندسي و ساخت توربين 

مپنا مورد استفاده قرار داده است.
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تأمين سوخت زمستاني؛ مهم ترين اولويت انرژي دولت براي چند ماه آينده

معماي خاموشي ها در زمستان 1400

رشد 18درصدی قيمت مسكن در امريكا 
رش�د قيمت مس�كن در اياالت متحده ط�ي ماه ژوئ�ن همچنان 
ادامه داش�ت و س�رعت آن ركورد جدي�دي را ثبت كرده اس�ت. 
به گزارش ياهو فاينانس، مؤسسه »استاندارد اند پورز« اعالم كرد: شاخص 
ملي قيمت مسكن اين مؤسسه در ماه ژوئن 18/6درصد افزايش ساالنه 

داشته است، در حالي كه اين رقم در ماه مه 16/8درصد بوده است. 
بر اس��اس اين گزارش، اين رقم باالترين نرخ افزايش مسكن بر اساس 

داده هاي بيش از 30 سال گذشته محسوب مي شود. 
اين سيزدهمين ماه متوالي است كه قيمت ها افزايش پيدا كرده و سومين 
ماه متوالي است كه در آن نرخ رشد قيمت مسكن ركورد زده است. شاخص 
»20 شهر كامپوزيت« اين مؤسسه نيز شاهد رشد ساالنه 19/1درصدي 

بوده است، در حالي كه اين رقم يك ماه قبل 17/1درصد بود. 
بر اساس برآوردهاي بلومبرگ، نتايج 20 شهر بسيار فراتر از پيش بيني 
تحليلگران كه افزايش س��االنه 18/6 درصدي را انتظار داش��تند، بوده 
اس��ت. كريگ الزارا، مدير عامل و سرپرس��ت بخش استراتژي جهاني 
سرمايه گذاري در مؤسسه شاخص هاي دو جونز اس اند پي، در يك بيانيه 
مطبوعاتي در اين باره گفت: طي چند ماه گذشته نه تنها افزايش سطح 
قيمت رخ داده است بلكه تداوم افزايش در سراسر اين كشور غيرمعمول 
بوده است. بر اساس اين گزارش، در ماه ژوئن، قيمت مسكن در همه اين 
20 شهر افزايش يافت و در 12 ماهه منتهي به ماه ژوئن اين شهرها بيشتر 

از 12 ماه منتهي به ماه مه افزايش )قيمت مسكن( را شاهد بودند. 
الزارا در ادامه گفت: شاخص ملي كامپوزيت و هردو شاخص 20 شهر، 
قيمت مسكن در 19 شهر از 20 شهر ما )همه به جز شيكاگو( در حال 

حاضر به باالترين حد خود رسيده است. 

نفت عربستان ارزان تر مي شود
نظرس�نجي رويترز از شش پااليش�گر نش�ان داد، در پي كاهش 
ماه گذش�ته قيمت پايه دوبي، عربستان س�عودي احتماالً قيمت 
فروش گريدهاي نفتي خود به آس�يا را در اكتب�ر كاهش مي دهد. 
به گزارش ايسنا، چهار شركت كننده در اين نظرسنجي پيش بيني كردند، 
قيمت فروش رسمي عرب اليت 20 تا 40سنت در هر بشكه در اكتبر كاهش 
داده مي شود. دو شركت كننده ديگر كاهش بيش از يك دالر در هر بشكه 
را پيش بيني كردند. اگر چنين پيش بيني درست باشد، نخستين كاهش 
قيمت فروش نفت عربستان در پنج ماه گذشته خواهد بود. وزيران اوپك 
پالس روزچهارشنبه توافق كردند برنامه افزايش تدريجي توليد را در اكتبر 
ادامه دهند. اين گروه در ژوئيه افزايش ماهانه توليد به ميزان 400هزار بشكه 
در روز از سپتامبر تا دسامبر را تصويب كرده بود. عرضه محدود از قيمت 
گريدهاي نفتي عربستان سعودي پشتيباني كرد و قيمت فروش رسمي 
عرب هوي به باالترين حد از سال 2012 صعود كرد و قيمت گريدهاي ديگر 

هم در باالترين ركورد از اوايل سال 2020 تاكنون قرار گرفتند. 
يك پااليشگر با اشاره به قيمت ماه گذشته نفت سعودي، گفت: قيمت 

نفت عربستان از قيمت هاي بازار محموله هاي تك فراتر رفته است. 
به گفته معامله گران، پريميوم محموله هاي تك نفت ترش سبك خاورميانه 
براي بارگيري در اكتبر حدود 50سنت در هر بشكه نسبت به ماه پيش 
كاهش پيدا كرد، در حالي كه »بانوكو عرب مديوم« كه كيفيتي مشابه نفت 
سعودي دارد نسبت به قيمت فروش رسمي ارزان تر شد. عرضه باالتر نفت 
عراقي هم باعث شد قيمت نفت سنگين بصره براي بارگيري در سپتامبر 

نسبت به قيمت فروش رسمي، دو دالر در هر بشكه تخفيف پيدا كند. 
يك معامله گر گفت: قيمت ها قطعاً بايد اصالح شده و كمتر شود، با اين 
حال ميزان كاهش قيمت به اين بستگي خواهد داشت كه شركت آرامكو 

تا چه حد تحوالت بازار محموله هاي تك را در نظر بگيرد. 

كاهش تجارت ايران و چين 
مب�ادالت تج�اري اي�ران و چي�ن در هف�ت ماهه نخس�ت س�ال 
ج�اري مي�ادي ب�ا اف�ت ۱۶درص�دي نس�بت ب�ه مدت مش�ابه 
س�ال قب�ل مواج�ه ش�د و ب�ه ح�دود ۷/9 ميلي�ارد دالر رس�يد. 
به گزارش تسنيم، گمرك چين اعالم كرد: مبادالت تجاري ايران و چين 
در هفت ماه نخست سال جاري ميالدي به 7/891 ميليارد دالر رسيده 
اس��ت. مبادالت ايران و چين در ماه هاي ژانويه تا جوالي امسال با افت 
9درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. مبادالت 
دو كشور در ماه هاي ژانويه تا جوالي 2020 بالغ بر 8/662 ميليارد دالر 
اعالم ش��ده بود. واردات چين از ايران در هفت ماه نخست سال جاري 
ميالدي به 3/625 ميليارد دالر رس��يده كه اين رقم با رشد 2درصدي 
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل مواجه شده اس��ت. چين در ماه هاي 
ژانويه تا جوالي 2020 بالغ بر 3/535 ميليارد دالر كاال از ايران وارد كرده 
بود، اما صادرات چين به ايران در ماه هاي ژانويه تا جوالي 2021 كاهش 
16درصدي داشته و به 4/266 ميليارد دالر رسيده است. چين در مدت 

مشابه سال قبل 5/127 ميليارد دالر كاال به ايران صادر كرده بود.

 بايد به دنبال 
احداث پااليشگاه در افغانستان باشيم

س�فير س�ابق ايران در افغانس�تان گف�ت: با تبدي�ل نف�ت و گاز به 
ف�رآورده مي توانيم اقتص�اد منطقه را متح�ول كنيم، از ه�م اكنون 
بايد به گون�ه اي در بازارهاي بك�ر از جمله افغانس�تان ورود كنيم كه 
دهها پتروش�يمي و پااليش�گاه چه در داخل ايران و چه افغانس�تان 
احداث و بيش�تر روي توليد و احداث واحدهاي فرآوري تمركز كنيم. 
مصطفي ظهره وند در گفت وگو با ايلنا، درباره نوع تعامل با افغانستان براي 
صادرات انرژي اظهار داشت: هنوز در افغانستان دولتي روي كار نيامده 
و تا تش��كيل دولت جديد روابط اقتصادي ما كج دار و مريز جلو مي رود، 
ماهيت و شكل دولت جديد قطعا در روابط اقتصادي دو كشور تاثير دارد، 
يا روابط تقويت يا تضعيف مي شود. هنوز مشخص نيست ما در روزها و 
هفته هاي آينده با ثبات و امنيت بيشتر مواجه مي شويم يا اينكه دور جديد 

از بحران رخ مي دهد. 
ظهره وند در ادامه گفت: اكنون توليد انرژي شيب نزولي و تقاضاي جهاني 
ش��يب فزاينده دارد، بنابراين اساس��ا نبايد نگران اين موضوع باش��يم كه 
خطوط لوله اي مثل تاپي جاي ما را براي ورود به بازار كش��ورهاي همسايه 

تنگ مي كند. 
اين كارشناس حوزه انرژي گفت: در حال حاضر چين به تنهايي مي تواند از 
كل نفت و گاز ايران به  اضافه گاز تركمنستان استفاده كند، پاكستان روزانه 
12 ساعت خاموشي دارد، بنابراين به لحاظ بازار مشكلي نيست، موضوع بر 
سر كارشكني هاي امريكا در منطقه است، ما بايد اين مسئله را در نظر داشته 
باشيم و اجازه ندهيم منافع و مصالح كشورها قرباني بازيگري غرب و امريكا 
شود. وي با يادآوري اينكه ما بايد اكنون به فكر تبديل گاز به فرآورده باشيم، 
افزود: با تبديل گاز به فرآورده مي توانيم اقتصاد منطقه را متحول كنيم، از هم 
اكنون بايد به گونه اي در بازارهاي بكر از جمله افغانستان ورود كنيم كه دهها 
پتروشيمي و پااليشگاه چه در داخل ايران و چه افغانستان احداث كنيم و 

بيشتر روي توليد و احداث واحدهاي فرآوري تمركز كنيم. 
 ظهره وند همچنين خاطرنشان كرد: ما نبايد نگران صادركنندگان منطقه اي 
از جمله تركمنستان و خط لوله تاپي باشيم، تاپي قابل رقابت با خط لوله ما 
نيست ما خط لوله صلح را احداث كرده و به مرز پاكستان رسيديم، بايد در 
نظر داشته باشيم كه تاپي براي انتقال گاز همچنان با چالش هند و پاكستان 
مواجه است، اما خط لوله ما با حل مباحث تحريمي، اوضاع بهتري براي انتقال 

گاز و ورود به بازارها خواهد داشت. 
وي تأكيد كرد: اگر مسائل سياسي، مداخالت و كارشكني هاي امريكا حل 
ش��ود جاي نگراني نخواهد بود و ما مانعي براي انتقال گاز به هر نقطه اي از 

جهان نخواهيم داشت. 

وحیدحاجیپور
گزارش

(( آگهي تجديد مناقصه ى يك مرحله اى فشرده))
شماره مناقصه : 10936 /ص14مورخ  1400/06/09    

اداره كل بنادر و دريانوردى استان خوزستان ـ  منطقه ويژه اقتصادى بندر امام خمينى (ره)
موضوع مناقصه

خريد ، حمل و تحويل 7 دستگاه جاروب مكانيزه خيابانى مربوط به اداره كل بنادر و دريانوردى استان خوزستان مجتمع بندرى امام خمينى(ره)
شرايط الزامي متقاضيان:

1. مرتبط بودن موضوع اساسنامه شركت با موضوع  مناقصه
2..ارائه تاييديه عدم بدهى از سوي اداره كل امور مالي سازمان  بنادر و دريانوردى (شايان ذكر است  ارائه تاييديه عدم بدهى براى كليه شركت كنندگان اعم از 

شركتهاى داراى قرارداد يا فاقد قرارداد با سازمان بنادر و دريانوردى و بنادر تابعه الزامى مى باشد)
3- ارائه ى آخرين صورتهاى مالى حسابرسى شده و تاييد شده از سوى سازمان حسابرسى يا اعضاى جامعه حسابداران 

*در صورت عدم احراز شرايط فوق ، ساير معيارهاى ارزيابى كيفى مناقصه گران به شرح ذيل مورد بررسي قرار نخواهد گرفت .
 شاخصهاى ارزيابى و امتياز دهى به متقاضيان :

1- توان مالى   2- ارزيابى مشتريان قبلى و حسن شهرت 3- استانداردهاى توليد 4- داشتن تجربه ، دانش در زمينه مورد  نظر   5-حسن سابقه 6- تضمين كيفيت خدمات و محصوالت 7- نظام 
كيفيت  و نحوه تضمين محصوالت ( گارانتى) 8- ظرفيت توليد

**حداقل امتياز قابل قبول در ارزيابي كيفي، جهت شركت در مناقصه  60  از 100 مي باشد.
 مهلت، محل و نحوه خريد اسناد مناقصه:

متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند از تاريخ  1400/06/13   تا پايان وقت ادارى  مورخ 1400/06/20 
روز شنبه  با مراجعه به سايت www.setadiran.ir نسبت به دريافـت ( خريد) رايگان اسناد اقدام نمايند. *

تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار :
مناقصه گران بايد مبلغ  به عدد 6/700/000/000 به حروف (شش ميليارد و هفتصد ميليون ريال )را بصورت ضمانتنامه بانكى بدون قيد و شرط و 

قابل تمديد به دفعات يا اصل فيــش واريز وجـه به بحساب شمــاره شبــا  IR 700100004101064571214861 بانك مركزى ارائه نمايند.
 جلسه پرسش و پاسخ اسناد مناقصه رأس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/06/22 در محل ساختمان مركزى - طبقه چهارم - دفتر جلسات واقـع در مجتمـع بنـدري امام خميني (ره) برگزار خواهـد شد. . با 
عنايت به لزوم شفاف سازى  تعهدات مندرج در قرارداد و پيوست مربوطه  به صورت موكد توصيه مى شود متقاضيان در جلسه توجيهى رفع ابهام  در اجراى ماده 17 قانون برگزارى مناقصات  حضور يابند و سواالت 
و ابهامات احتمالى خود را جهت ارائه آناليز قيمت  مناسب از دستگاه نظارت مطرح نمايند ، ضمناً در صورت نياز به كسب اطالعات بيشتر با تلفن هاى ادارات ذيل مى توان در طول مــدت زمـان  آگهى تماس حاصل نمود.

 

امـور قراردادها: 3054-2049-2099 -0615228   اداره تعمير و نگهدارى تجهيزات خشكى:  5044-5619--0615228
 مهلت و محل تسليم پاكات و بارگذارى اسناد:

متقاضيان بايد پيشنهـادات خود را تا ساعت 14روز يك شنبه مـورخ 1400/07/04 در سامانه تداركات الكترونيكى دولت ( ستاد ايران) به آدرس
الف  پاكت  فيزيكى  تحويل  به  مذكورنسبت  سايت  در  خود  اسناد  بارگذارى  بر  عالوه  مكلفند  متقاضيان  ضمنا   . نمايند  بارگذارى   www.setadiran.ir
طبقه  در  واقع  ـ  خمينى(ره)  امام  بندر  اقتصــادى  ويــژه  منطقه  خوزستان-  استـان  دريانوردى  و  بنادر  كل  اداره  مركزي  دبيـرخانـه  به  بانكى)  (ضمانتنامه 
نمايند. دريافت  رسيد  و  تسليم     0615228  –  2226900 فاكس       0615228  -  4001 تلفن     159 پستى  صندوق   - مركزى  ساختمان   - همكف   ي 

ستاد   ) دولت  الكترونيكى  تداركات  سامانه  درگاه  طريق  از  ها  پوشه  گشايش  و  گران  مناقصه  پيشنهاد  ى  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دريافت  از  برگزارى  مراحل  ى  تبصره:كليه 
امضاى  گواهى  دريافت  و  مذكور  سايت  در  نام  ثبت  مراحل   ، قبلى  عضويت  عدم  صورت  در  گران  مناقصه  است  الزم  و  شد  خواهد  انجام   www.setadiran.ir آدرس  ايران) 
نميگردد. واقع  قبول  مورد  فيزيكى  صورت  به  شده  ارائه  پيشنهادات  مذكور  ى  سامانه  در  فرايند  انجام  عدم  صورت  در  فلذا  سازند  محقق  مناقصه  در  شركت  جهت  را   الكترونيكى 

شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : 1456
زمان بازگشايى پاكت ارزيابى كيفى :

 پاكت ارزيابى كيفى متقاضيان در تاريخ 1400/07/06 در محـل دفتـر جلســات به آدرس 
خوزستــان ـ  بندرامام خمينى (ره)، مجتمع بنـدرى امـام خمينى (ره) مفتوح ميگردد.

تبصره: اسناد ارزيابى كيفى و اسناد مناقصه بايد مطابق شرايط مذكور توسط مناقصه گران بصورت الكترونيكى در سامانه ستاد ايران بارگذارى گردد.
 زمان و محل بازگشايي پاكات ( الف- ب- ج)حاوي اسناد مناقصه  :

پيشنهادهــاي متقاضيــان راس ساعـت 9صبح روز چهارشنبه مـورخ 1400/07/07  در محـل دفتـر جلســات به آدرس خوزستــان 
ـ  بندرامام خمينى (ره)، مجتمع بنـدرى امـام خمينى (ره)- ساختمان مركزى ـ طبقه چهارم مفتوح و مورد ارزيابى قرار خواهد گرفت.

**مدت اعتبارپيشنهادها: مدت اعتبار پيشنهادها حداقل بايد 90 روز باشد.
 روابط عمومى اداره كل بنادر و دريانوردى استان خوزستان
منطقه ويژه اقتصادى بندر امام خمينى (ره)
شناسه آگهى 1184453

آگهى ثبت طالق ( نوبت اول)
آقاى محمد تحريرى زنگنه

احتراما به استحضار ميرساند ، همسر قانونى شما با در دست داشتن دادنامه با شماره بايگانى 
9901350 از شعبه 10 دادگاه خانواده كرج  قطعيت حكم جهت ثبت طالق به دفتر خانه طالق 
11 كرج مراجعه و متقاضى ثبت طالق ميباشد.اين دفتر خانه برابر روش معمول به شما مدت يك 
هفته پس از ابالغ قانونى ، فرصت ميدهد تا جهت ثبت طالق به اين دفتر خانه مراجعه نماييد. در 
صورت عدم مراجعه جنابعالى ، مطابق مقررات رفتار خواهد شد. ( آدرس دفتر خانه رسمى ازدواج 
 37 و طالق 11 كرج : مهرويال بلوار دانش آموز نبش خيابان دوم ساختمان مهرگان طبقه اول احد 3 )

دفتر رسمى ازدواج 37 و طالق شماره 11 كرج – سر دفتر محسن كردبچه 
م/ الف: 765/ ف

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى  شماره پرونده:03/1400/6248 
برابر رأى شماره 140060310004003490-1400/04/14 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در 
ثبت اسناد و امالك بابل تصرفات مالكانه و بالمعارض خانم الزا محمدزاده افسر 
فرزند على به شماره شناسنامه 245 شماره ملى 8-278615-206 صادره از بابل 
نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 241/50 
مترمربع پالك 18/1032 اصلى واقع در گونه كال بخش 8 ثبت بابل خريدارى از 
سورج خالقى بابائى محرز گرديده است،  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 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 قضايى تقديم نمايند.بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.تاريخ انتشار نوبت اول1400/06/13 نوبت دوم 1400/06/28 
م/الف سيد مهدى حسينى كريمى-سرپرست ثبت اسناد و امالك بابل
شناسه آگهى 1179863

وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آيين  ماده 13  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى شماره پرونده:03/1400/6244 برابر 
رأى شماره 140060310004003947-1400/04/28 هيأت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت اسناد 
و امالك بابل تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاى سورج خالقى بابائى فرزند مطلب 
به شماره شناسنامه 1448 و شماره ملى 6-140039-206 صادره از بابل نسبت به 
شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 250/70 مترمربع 
پالك 18/1033 اصلى واقع در گونه كال بخش 8 ثبت بابل خريدارى از على خالقى 
بابائى محرز گرديده است،  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 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 قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ 

انتشار نوبت اول1400/06/13 نوبت دوم 1400/06/28  
م/الف سيد مهدى حسينى كريمى-سرپرست ثبت اسناد و امالك بابل
شناسه آگهى 1179906

فاقد سند  اراضى و ساختمان هاى  ثبتى  تكليف وضعيت  تعيين  قانون  آگهى 
رسمى حوزه شهرستان سارى منطقه يك شماره پرونده:1/1400/24 برابر رأى 
شماره 140060310001002290-1400/05/18 كه در هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى منطقه يك سارى تصرفات مالكانه آقاى نادعلى ربيعى افراپلى 
فرزند شعبان نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با اتاقك احداثى به مساحت 
150/10 مترمربع قسمتى از پالك 3448 اصلى واقع در بخش يك ثبت سارى 
لذا  است،   از كسر سهم وقف  محرز گرديده  مالك رسمى پس  از  خريدارى 
آگهى مى شود  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در  مراتب  اطالع عموم  منظور  به 
باشند  اعتراضى داشته  به صدور سند مالكيت  در صورتى كه اشخاص نسبت 
مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 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 قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
مالكيت صادر خواهد  اعتراض طبق مقررات سند  مدت مذكور و عدم وصول 

شد.تاريخ انتشار نوبت اول1400/06/13 نوبت دوم 1400/06/27 
م/الف مهدى داودى-رييس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سارى
شناسه آگهى 1183053

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى مشاوره و هدايت شغلى (نوبت دوم)
 اداره كل كميته امداد امام خمينى (ره) استان سمنان در نظر دارد مناقصه عمومى برون سپارى مشاوره و هدايت شغلى طرح 

هاى خود اشتغالى به شماره فراخوان 2000005204000002 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد
كليه مراحل برگزارى مناقصه ، از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه 

سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى 
، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 13 روز 15/06/1400
مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 13 روز يكشنبه تاريخ 21/06/1400

مهلت زمانى ارائه پيشنهاد : ساعت 13 روز شنبه تاريخ 03/07/1400
زمان بازگشايى پاكت ها : ساعت 9 روز : يكشنبه تاريخ 04/07/1400

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف 
آدرس : استان سمنان - شهرستان سمنان - بلوار شهيد اخالقى - اداره كل كميته امداد امام خمينى (ره) استان سمنان - تلفن 8 -33444095 

(023) و يا با تلفن 33432626(023)
شناسه اگهى 1184200

آگهى ثبت طالق ( نوبت اول)
آقاى محمد تحريرى زنگنه

احتراما به استحضار ميرساند ، همسر قانونى شما با در دست داشتن دادنامه با شماره بايگانى 
9901350 از شعبه 10 دادگاه خانواده كرج  قطعيت حكم جهت ثبت طالق به دفتر خانه طالق 
11 كرج مراجعه و متقاضى ثبت طالق ميباشد.اين دفتر خانه برابر روش معمول به شما مدت يك 
هفته پس از ابالغ قانونى ، فرصت ميدهد تا جهت ثبت طالق به اين دفتر خانه مراجعه نماييد. در 
صورت عدم مراجعه جنابعالى ، مطابق مقررات رفتار خواهد شد. ( آدرس دفتر خانه رسمى ازدواج 
 37 و طالق 11 كرج : مهرويال بلوار دانش آموز نبش خيابان دوم ساختمان مهرگان طبقه اول احد 3 )

دفتر رسمى ازدواج 37 و طالق شماره 11 كرج – سر دفتر محسن كردبچه 
م/ الف: 765/ ف

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى  شماره پرونده:03/1400/6248 
برابر رأى شماره 140060310004003490-1400/04/14 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در 
ثبت اسناد و امالك بابل تصرفات مالكانه و بالمعارض خانم الزا محمدزاده افسر 
فرزند على به شماره شناسنامه 245 شماره ملى 8-278615-206 صادره از بابل 
نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 241/50 
مترمربع پالك 18/1032 اصلى واقع در گونه كال بخش 8 ثبت بابل خريدارى از 
سورج خالقى بابائى محرز گرديده است،  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 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 قضايى تقديم نمايند.بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.تاريخ انتشار نوبت اول1400/06/13 نوبت دوم 1400/06/28 
م/الف سيد مهدى حسينى كريمى-سرپرست ثبت اسناد و امالك بابل
شناسه آگهى 1179863

وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آيين  ماده 13  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى شماره پرونده:03/1400/6244 برابر 
رأى شماره 140060310004003947-1400/04/28 هيأت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت اسناد 
و امالك بابل تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاى سورج خالقى بابائى فرزند مطلب 
به شماره شناسنامه 1448 و شماره ملى 6-140039-206 صادره از بابل نسبت به 
شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 250/70 مترمربع 
پالك 18/1033 اصلى واقع در گونه كال بخش 8 ثبت بابل خريدارى از على خالقى 
بابائى محرز گرديده است،  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 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 قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ 

انتشار نوبت اول1400/06/13 نوبت دوم 1400/06/28  
م/الف سيد مهدى حسينى كريمى-سرپرست ثبت اسناد و امالك بابل
شناسه آگهى 1179906

فاقد سند  اراضى و ساختمان هاى  ثبتى  تكليف وضعيت  تعيين  قانون  آگهى 
رسمى حوزه شهرستان سارى منطقه يك شماره پرونده:1/1400/24 برابر رأى 
شماره 140060310001002290-1400/05/18 كه در هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى منطقه يك سارى تصرفات مالكانه آقاى نادعلى ربيعى افراپلى 
فرزند شعبان نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با اتاقك احداثى به مساحت 
150/10 مترمربع قسمتى از پالك 3448 اصلى واقع در بخش يك ثبت سارى 
لذا  است،   از كسر سهم وقف  محرز گرديده  مالك رسمى پس  از  خريدارى 
آگهى مى شود  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در  مراتب  اطالع عموم  منظور  به 
باشند  اعتراضى داشته  به صدور سند مالكيت  در صورتى كه اشخاص نسبت 
مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 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 قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
مالكيت صادر خواهد  اعتراض طبق مقررات سند  مدت مذكور و عدم وصول 

شد.تاريخ انتشار نوبت اول1400/06/13 نوبت دوم 1400/06/27 
م/الف مهدى داودى-رييس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سارى
شناسه آگهى 1183053

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى مشاوره و هدايت شغلى (نوبت دوم)
 اداره كل كميته امداد امام خمينى (ره) استان سمنان در نظر دارد مناقصه عمومى برون سپارى مشاوره و هدايت شغلى طرح 

هاى خود اشتغالى به شماره فراخوان 2000005204000002 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد
كليه مراحل برگزارى مناقصه ، از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه 

سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى 
، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 13 روز 15/06/1400
مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 13 روز يكشنبه تاريخ 21/06/1400

مهلت زمانى ارائه پيشنهاد : ساعت 13 روز شنبه تاريخ 03/07/1400
زمان بازگشايى پاكت ها : ساعت 9 روز : يكشنبه تاريخ 04/07/1400

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف 
آدرس : استان سمنان - شهرستان سمنان - بلوار شهيد اخالقى - اداره كل كميته امداد امام خمينى (ره) استان سمنان - تلفن 8 -33444095 

(023) و يا با تلفن 33432626(023)
شناسه اگهى 1184200

آگهى ثبت طالق ( نوبت اول)
آقاى محمد تحريرى زنگنه

احتراما به استحضار ميرساند ، همسر قانونى شما با در دست داشتن دادنامه با شماره بايگانى 
9901350 از شعبه 10 دادگاه خانواده كرج  قطعيت حكم جهت ثبت طالق به دفتر خانه طالق 
11 كرج مراجعه و متقاضى ثبت طالق ميباشد.اين دفتر خانه برابر روش معمول به شما مدت يك 
هفته پس از ابالغ قانونى ، فرصت ميدهد تا جهت ثبت طالق به اين دفتر خانه مراجعه نماييد. در 
صورت عدم مراجعه جنابعالى ، مطابق مقررات رفتار خواهد شد. ( آدرس دفتر خانه رسمى ازدواج 
 37 و طالق 11 كرج : مهرويال بلوار دانش آموز نبش خيابان دوم ساختمان مهرگان طبقه اول احد 3 )

دفتر رسمى ازدواج 37 و طالق شماره 11 كرج – سر دفتر محسن كردبچه 
م/ الف: 765/ ف

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى  شماره پرونده:03/1400/6248 
برابر رأى شماره 140060310004003490-1400/04/14 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در 
ثبت اسناد و امالك بابل تصرفات مالكانه و بالمعارض خانم الزا محمدزاده افسر 
فرزند على به شماره شناسنامه 245 شماره ملى 8-278615-206 صادره از بابل 
نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 241/50 
مترمربع پالك 18/1032 اصلى واقع در گونه كال بخش 8 ثبت بابل خريدارى از 
سورج خالقى بابائى محرز گرديده است،  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 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 قضايى تقديم نمايند.بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.تاريخ انتشار نوبت اول1400/06/13 نوبت دوم 1400/06/28 
م/الف سيد مهدى حسينى كريمى-سرپرست ثبت اسناد و امالك بابل
شناسه آگهى 1179863

وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آيين  ماده 13  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى شماره پرونده:03/1400/6244 برابر 
رأى شماره 140060310004003947-1400/04/28 هيأت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت اسناد 
و امالك بابل تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاى سورج خالقى بابائى فرزند مطلب 
به شماره شناسنامه 1448 و شماره ملى 6-140039-206 صادره از بابل نسبت به 
شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 250/70 مترمربع 
پالك 18/1033 اصلى واقع در گونه كال بخش 8 ثبت بابل خريدارى از على خالقى 
بابائى محرز گرديده است،  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 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 قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ 

انتشار نوبت اول1400/06/13 نوبت دوم 1400/06/28  
م/الف سيد مهدى حسينى كريمى-سرپرست ثبت اسناد و امالك بابل
شناسه آگهى 1179906

فاقد سند  اراضى و ساختمان هاى  ثبتى  تكليف وضعيت  تعيين  قانون  آگهى 
رسمى حوزه شهرستان سارى منطقه يك شماره پرونده:1/1400/24 برابر رأى 
شماره 140060310001002290-1400/05/18 كه در هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى منطقه يك سارى تصرفات مالكانه آقاى نادعلى ربيعى افراپلى 
فرزند شعبان نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با اتاقك احداثى به مساحت 
150/10 مترمربع قسمتى از پالك 3448 اصلى واقع در بخش يك ثبت سارى 
لذا  است،   از كسر سهم وقف  محرز گرديده  مالك رسمى پس  از  خريدارى 
آگهى مى شود  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در  مراتب  اطالع عموم  منظور  به 
باشند  اعتراضى داشته  به صدور سند مالكيت  در صورتى كه اشخاص نسبت 
مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 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 قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
مالكيت صادر خواهد  اعتراض طبق مقررات سند  مدت مذكور و عدم وصول 

شد.تاريخ انتشار نوبت اول1400/06/13 نوبت دوم 1400/06/27 
م/الف مهدى داودى-رييس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سارى
شناسه آگهى 1183053

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى مشاوره و هدايت شغلى (نوبت دوم)
 اداره كل كميته امداد امام خمينى (ره) استان سمنان در نظر دارد مناقصه عمومى برون سپارى مشاوره و هدايت شغلى طرح 

هاى خود اشتغالى به شماره فراخوان 2000005204000002 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد
كليه مراحل برگزارى مناقصه ، از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه 

سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى 
، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 13 روز 15/06/1400
مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 13 روز يكشنبه تاريخ 21/06/1400

مهلت زمانى ارائه پيشنهاد : ساعت 13 روز شنبه تاريخ 03/07/1400
زمان بازگشايى پاكت ها : ساعت 9 روز : يكشنبه تاريخ 04/07/1400

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف 
آدرس : استان سمنان - شهرستان سمنان - بلوار شهيد اخالقى - اداره كل كميته امداد امام خمينى (ره) استان سمنان - تلفن 8 -33444095 

(023) و يا با تلفن 33432626(023)
شناسه اگهى 1184200


