
        فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى مناقصه عمومى
                           مناقصه شماره س-1400-32 – تعميرات 8عدد(DGS) كمپرسورهاى زيمنس همراه با تعويض قطعات (87200030)

     آگهي دعوت به ارزيابي كيفي فراخوان عمومي 
نخستين تجديد مناقصه شماره 34/1400/01

اگهى فقدان سند مالكيت پالك 1665/403 
ــليم دو برگ استشهاد گواهى شده  ــى شيخيائى با تس نظر به اينكه اقاى موس
مدعى است كه سند مالكيت ششدانگ پالك 1665/403 واقع در تلخو بخش 
5 خورموج به شماره سريال 799961 كه به نام موسى شيخيانى صادر و تسليم 
گرديده به علت جابجايى مفقود گرديده و پس از جستجوى كامل يافت نگرديده 
است. مراتب طى بخشنامه ى مورخه 1400/08/26 به كليه دفاتر اسناد رسمى 
سراسر كشور ابالغ گرديده است. لذا در اجراى تبصره يك اصالحى ماده 120 
ائين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم اگهى مى شود تا هركس مدعى 
انجام معامله يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد ظرف مدت 10 روز از تاريخ 
انتشار اين اگهى اعتراض خود را كتبا به اين اداره تسليم دارد در غير اين صورت 
پس از سپرى شدن مدت مقرر قانونى و عدم واخواهى سند مالكيت المثنى به 
ــند مالكيت قبلى به شماره سريال 799961 از  نام مالك صادر خواهد شد و س
درجه اعتبار ساقط خواهد شد. الزم به ذكر است پالك فوق به موجب سند رهنى 

شماره 10693-94/02/20 دفتر 99 كاكى نزد بانك ملى در رهن ميباشد . 
امير عباس ترجمان رئيس واحد ثبتى شهرستان دشتى
از طرف عليرضا درخشان
م الف 237

فراخوان ارزيابى كيفى حفارى اكتشافى 
ــور در نظر دارد فراخوان ارزيابى كيفى جهت حفارى اكتشافى در  سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كش

استانهاى قم ، سيستان وبلوچستان ، خراسان رضوى وجنوبى ( درمجموع 20000متر تا عمق حداكثر 500 متر )   مطابق شرح موضوع  ارايه 
شده از بين پيمانكاران پايه 1تا4 با گرايش كاوش هاى زمينى از سازمان برنامه وبودجه كشور به شماره سيستمى 2000003008000002 
ــامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى فراخوان ارزيابى كيفى از تحويل اسناد استعالم كيفى  را از طريق س
تابازگشايى پاكت ها  از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضيان شركت 
در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى (به صورت برخط) براى كليه صاحبان 
امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. اطالعات و اسناد مناقصه پس از برگزارى فرآيند ارزيابى كيفى و ارسال دعوت نامه از 

طريق سامانه ستاد به مناقصه گران منتخب  ارسال خواهد شد.
مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى:1400/09/13 لغايت 21/ 1400/09ساعت 19

آدرس: تهران- ميدان آزادى- خيابان معراج- سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور- تلفن 66070510- 64592322 
نمابر 66070516

شناسه اگهى :1231417

وزارت راه و شهرسازى
شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران (سهامى خاص)

منطقه پنج عمليات انتقال گاز ايران درنظردارد فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى مناقصه عمومى فوق به شماره مناقصه س-1400-32 را ازطريق سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى فراخوان ارزيابى كيفى از دريافت تا تحويل اسناد استعالم ارزيابى كيفى تا ارسال دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه 

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

ستاد تاريخ 1400/09/13 مى باشد . اطالعات و اسناد مناقصه عمومى پس از برگزارى فرآيند ارزيابى كيفى و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد جهت مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
1)مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابى كيفى از طريق سامانه ستاد : ساعت 18 روز      شنبه                    1400/09/20
2)مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابى كيفى از طريق سامانه ستاد : ساعت 18 روز         شنبه                      1400/10/04

3)اطالعات دستگاه مناقصه گزار : 
-آدرس : شيراز ، بزرگراه امام خمينى ، حدفاصل شهرك فرهنگيان و شهرك فرزانگان ، منطقه پنج عمليات انتقال گاز ، كدپستى 96315-71798  و شماره تماس   38403800-9 -071

4)شماره فراخوان درسامانه ستاد:   15 20000932610000
5)تاريخ درج آگهى:

- تاريخ آگهى نوبت اول :    روز    شنبه                       1400/09/13
-تاريخ آگهى نوبت دوم :   روز   يكشنبه                      1400/09/14

6)گواهى صالحيت مورد نياز:
-گواهى صالحيت معتبرپايه 5 در رشته "تاسيسات وتجهيزات"يا نفت وگاز"ازسازمان برنامه وبودجه يا "گواهينامه تعميرات اساسى ماشينهاى دوار از معاونت مهندسى وپژوهشى وزارت نفت"

-گواهى صالحيت معتبر ايمنى امور پيمانكاران از" وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعى"
7)درصورت نياز به توضيحات تكميلى جهت موارد مرتبط با مناقصه و پيمانى با شماره تلفن  07138132319   و   07138132310 و موارد مرتبط فنى و اجرايى با شماره تلفن 07138132501  

تــماس حاصل نمايند.
8)اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت درسامانه 

-مركزتماس : 021-41934
-دفترثبت نام: 88969737 – 85193768

روابط عمومى منطقه پنج عمليات انتقال گاز
شناسه آگهى:1233112

    شركت راه آهن ج.ا.ا در نظر دارد بنابر آئين نامه اجرائي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات  نسبت به ارزيابي كيفي مناقصه گران 
واجد شرايط جهت دعوت به مناقصه به شرح زيراقدام نمايد.

شرح مختصر موضوع مناقصه: احداث شبكه برق هوايى جهت سوله غدير ايستگاه آپرين
1-مدت و محل  اجرا : مدت اجرا  8 ماه بوده ومحل  اجراء  طبق اسناد مناقصه ميباشد.

2-مبلغ كل برآورد:  27,635,266,185ريال بر اساسفهرست بهاي واحد نگهداري و تعمير ساختمان و تاسيسات راه آهن در رشته 
هاى ابنيه،تاسيسات برقى و تاسيسات مكانيكى سال 1400

3-شركت كنندگان در فراخوان مي بايست داراي گواهى صالحيت معتبرحداقل رتبه 5 در رشته نيرو زيررشته (پست،انتقال و توزيع 
ــتن ظرفيت ريالى و تعدادى الزم وهمچنين گواهى صالحيت معتبر ايمنى پيمانكارى از  نيرو) از سازمان برنامه وبودجه كشور با داش

وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعى باشند.
4-مهلت و نحوه دريافت اسناد ارزيابي كيفي : متقاضيان  مي توانند حداكثر تا ساعت14:00 روز شنبه مورخ1400/9/20 با مراجعه  به 
سامانه تداركات الكترونيكى دولت به نشانىwww.setadiran.ir   و با پرداخت مبلغ 500،000 (پانصدهزار) ريال از طريق لينك 

مربوط در سامانه فوق، اسناد ارزيابى كيفى را دريافت نمايند. 
كليه فرآيند برگزارى مناقصه بجز تحويل پاكات الف مربوط به تضامين شركت در فرآيند ارجاع كار در سامانه مذكور انجام مى پذيرد 
لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى در سامانه فوق و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى ،نسبت به اخذ آنها اقدام 

نمايند.
5-مهلت  و نحوه ارسال اسناد تكميل شده: حداكثرتا ساعت 12:00روز  يكشنبه  مورخ  1400/10/05 از طريق سامانه فوق

6-قيمت ها متناسب با كاالى ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
7-مدت اعتبار ضمانت هاى شركت در فرآيند ارجاع كار سه ماه مى باشد و به درخواست كارفرما به مدت سه ماه ديگر قابل تمديد مى 

باشد .
ــب نموده باشندجهت دريافت اسناد مناقصه دعوت  پس از ارزيابي كيفي ، از مناقصه گران واجد شرايط كه حداقل امتياز الزم را كس

بعمل خواهدآمد .
اداره كل راه آهن تهران  شناسه اگهى : 1233082

م الف: 3020     

        فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى مناقصه عمومى
                           مناقصه شماره س-1400-32 – تعميرات 8عدد(DGS) كمپرسورهاى زيمنس همراه با تعويض قطعات (87200030)

     آگهي دعوت به ارزيابي كيفي فراخوان عمومي 
نخستين تجديد مناقصه شماره 34/1400/01

اگهى فقدان سند مالكيت پالك 1665/403 
ــليم دو برگ استشهاد گواهى شده  ــى شيخيائى با تس نظر به اينكه اقاى موس
مدعى است كه سند مالكيت ششدانگ پالك 1665/403 واقع در تلخو بخش 
5 خورموج به شماره سريال 799961 كه به نام موسى شيخيانى صادر و تسليم 
گرديده به علت جابجايى مفقود گرديده و پس از جستجوى كامل يافت نگرديده 
است. مراتب طى بخشنامه ى مورخه 1400/08/26 به كليه دفاتر اسناد رسمى 
سراسر كشور ابالغ گرديده است. لذا در اجراى تبصره يك اصالحى ماده 120 
ائين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم اگهى مى شود تا هركس مدعى 
انجام معامله يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد ظرف مدت 10 روز از تاريخ 
انتشار اين اگهى اعتراض خود را كتبا به اين اداره تسليم دارد در غير اين صورت 
پس از سپرى شدن مدت مقرر قانونى و عدم واخواهى سند مالكيت المثنى به 
ــند مالكيت قبلى به شماره سريال 799961 از  نام مالك صادر خواهد شد و س
درجه اعتبار ساقط خواهد شد. الزم به ذكر است پالك فوق به موجب سند رهنى 

شماره 10693-94/02/20 دفتر 99 كاكى نزد بانك ملى در رهن ميباشد . 
امير عباس ترجمان رئيس واحد ثبتى شهرستان دشتى
از طرف عليرضا درخشان
م الف 237

فراخوان ارزيابى كيفى حفارى اكتشافى 
ــور در نظر دارد فراخوان ارزيابى كيفى جهت حفارى اكتشافى در  سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كش

استانهاى قم ، سيستان وبلوچستان ، خراسان رضوى وجنوبى ( درمجموع 20000متر تا عمق حداكثر 500 متر )   مطابق شرح موضوع  ارايه 
شده از بين پيمانكاران پايه 1تا4 با گرايش كاوش هاى زمينى از سازمان برنامه وبودجه كشور به شماره سيستمى 2000003008000002 
ــامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى فراخوان ارزيابى كيفى از تحويل اسناد استعالم كيفى  را از طريق س
تابازگشايى پاكت ها  از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضيان شركت 
در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى (به صورت برخط) براى كليه صاحبان 
امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. اطالعات و اسناد مناقصه پس از برگزارى فرآيند ارزيابى كيفى و ارسال دعوت نامه از 

طريق سامانه ستاد به مناقصه گران منتخب  ارسال خواهد شد.
مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى:1400/09/13 لغايت 21/ 1400/09ساعت 19

آدرس: تهران- ميدان آزادى- خيابان معراج- سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور- تلفن 66070510- 64592322 
نمابر 66070516

شناسه اگهى :1231417

وزارت راه و شهرسازى
شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران (سهامى خاص)

منطقه پنج عمليات انتقال گاز ايران درنظردارد فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى مناقصه عمومى فوق به شماره مناقصه س-1400-32 را ازطريق سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى فراخوان ارزيابى كيفى از دريافت تا تحويل اسناد استعالم ارزيابى كيفى تا ارسال دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه 

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

ستاد تاريخ 1400/09/13 مى باشد . اطالعات و اسناد مناقصه عمومى پس از برگزارى فرآيند ارزيابى كيفى و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد جهت مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
1)مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابى كيفى از طريق سامانه ستاد : ساعت 18 روز      شنبه                    1400/09/20
2)مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابى كيفى از طريق سامانه ستاد : ساعت 18 روز         شنبه                      1400/10/04

3)اطالعات دستگاه مناقصه گزار : 
-آدرس : شيراز ، بزرگراه امام خمينى ، حدفاصل شهرك فرهنگيان و شهرك فرزانگان ، منطقه پنج عمليات انتقال گاز ، كدپستى 96315-71798  و شماره تماس   38403800-9 -071

4)شماره فراخوان درسامانه ستاد:   15 20000932610000
5)تاريخ درج آگهى:

- تاريخ آگهى نوبت اول :    روز    شنبه                       1400/09/13
-تاريخ آگهى نوبت دوم :   روز   يكشنبه                      1400/09/14

6)گواهى صالحيت مورد نياز:
-گواهى صالحيت معتبرپايه 5 در رشته "تاسيسات وتجهيزات"يا نفت وگاز"ازسازمان برنامه وبودجه يا "گواهينامه تعميرات اساسى ماشينهاى دوار از معاونت مهندسى وپژوهشى وزارت نفت"

-گواهى صالحيت معتبر ايمنى امور پيمانكاران از" وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعى"
7)درصورت نياز به توضيحات تكميلى جهت موارد مرتبط با مناقصه و پيمانى با شماره تلفن  07138132319   و   07138132310 و موارد مرتبط فنى و اجرايى با شماره تلفن 07138132501  

تــماس حاصل نمايند.
8)اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت درسامانه 

-مركزتماس : 021-41934
-دفترثبت نام: 88969737 – 85193768

روابط عمومى منطقه پنج عمليات انتقال گاز
شناسه آگهى:1233112

    شركت راه آهن ج.ا.ا در نظر دارد بنابر آئين نامه اجرائي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات  نسبت به ارزيابي كيفي مناقصه گران 
واجد شرايط جهت دعوت به مناقصه به شرح زيراقدام نمايد.

شرح مختصر موضوع مناقصه: احداث شبكه برق هوايى جهت سوله غدير ايستگاه آپرين
1-مدت و محل  اجرا : مدت اجرا  8 ماه بوده ومحل  اجراء  طبق اسناد مناقصه ميباشد.

2-مبلغ كل برآورد:  27,635,266,185ريال بر اساسفهرست بهاي واحد نگهداري و تعمير ساختمان و تاسيسات راه آهن در رشته 
هاى ابنيه،تاسيسات برقى و تاسيسات مكانيكى سال 1400

3-شركت كنندگان در فراخوان مي بايست داراي گواهى صالحيت معتبرحداقل رتبه 5 در رشته نيرو زيررشته (پست،انتقال و توزيع 
ــتن ظرفيت ريالى و تعدادى الزم وهمچنين گواهى صالحيت معتبر ايمنى پيمانكارى از  نيرو) از سازمان برنامه وبودجه كشور با داش

وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعى باشند.
4-مهلت و نحوه دريافت اسناد ارزيابي كيفي : متقاضيان  مي توانند حداكثر تا ساعت14:00 روز شنبه مورخ1400/9/20 با مراجعه  به 
سامانه تداركات الكترونيكى دولت به نشانىwww.setadiran.ir   و با پرداخت مبلغ 500،000 (پانصدهزار) ريال از طريق لينك 

مربوط در سامانه فوق، اسناد ارزيابى كيفى را دريافت نمايند. 
كليه فرآيند برگزارى مناقصه بجز تحويل پاكات الف مربوط به تضامين شركت در فرآيند ارجاع كار در سامانه مذكور انجام مى پذيرد 
لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى در سامانه فوق و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى ،نسبت به اخذ آنها اقدام 

نمايند.
5-مهلت  و نحوه ارسال اسناد تكميل شده: حداكثرتا ساعت 12:00روز  يكشنبه  مورخ  1400/10/05 از طريق سامانه فوق

6-قيمت ها متناسب با كاالى ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
7-مدت اعتبار ضمانت هاى شركت در فرآيند ارجاع كار سه ماه مى باشد و به درخواست كارفرما به مدت سه ماه ديگر قابل تمديد مى 

باشد .
ــب نموده باشندجهت دريافت اسناد مناقصه دعوت  پس از ارزيابي كيفي ، از مناقصه گران واجد شرايط كه حداقل امتياز الزم را كس

بعمل خواهدآمد .
اداره كل راه آهن تهران  شناسه اگهى : 1233082

م الف: 3020     

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه آقاى قربانعلى شير دل عمروئى با كد ملى 6249817425 به استناد 
اوراق استشهاديه جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه 
ــدانگ پالك 560 فرعى از 17 فرعى از  ــند مالكيت شش نموده ومدعى است س
56- اصلى بخش نه مشهد مفقود شده است. با بررسى دفتر امالك معلوم شد ذيل 
صفحه 416 دفتر امالك 253 به شماره ثبت 43962 بنام هاشم رستگار مقدم 
تقى زاده ثبت و سند مالكيت به شماره 2/391785 صادر گرديده است وسپس 
مع الواسطه به موجب سند انتقال شماره 28200 مورخ 1384/7/6 دفترخانه 35 
مشهد بنام قربانعلى شيردل عمروئى سند انتقال يافته است.دفتر امالك بيش از 
اين حكايتى ندارد لذا به استناد ماده 120 آيين نامه قانون ثبت ،مراتب يك نوبت 
آگهى صادر ومتذكر ميگردد،هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام 
داده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود است، بايستى ظرف مدت ده روز از 
ــار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند  تاريخ انتش
معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض 
در مهلت مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند رسمى نسبت به 

صدور سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.
رييس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه پنج مشهد- م الف 664

ــى  ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــى موض ــى اختصاص اگه
ــاده 13  ــاده 3وم ــمى برابرم ــد سندرس ــاى فاق ــاختمان ه ــى وس  اراض
يين نامه قانون تعيين تكليف  برابر راى شماره 140060312480007977هيأت 
ــاختمان هاى فاقد سند  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه بالمعارض اقاى خانم سروناز هادوى 
استراباد بشناسنامه 2110782609 كد ملى 2110782609 صادره از گرگان 
فرزند حميد متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000346 درششدانگ 
ــاحت 72/30 مترمربع از  ــده است بمس يك قطعه زمين كه دران احداث بنا ش
پالك2 اصلى واقع در اراضى يله باغ بخش 3 حوزه ثبت ناحيه 2 گرگان طبق راى 
صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دونوبت 
به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به راى صادره فوق 
ــار اولين اگهى بمدت دوماه  الذكر اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتش
اعتراض خود را با ذكرشماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف 
مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرچع ثبتى،دادخواست خود را به مرجع 

ذيصالح قضايى تقديم وگواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارايه نمايد.  
 تاريخ انتشار نوبت اول8/26 /1400   تاريخ انتشار نوبت دوم 9/13 /1400

 حجت اهللا تجرى رييس اداره ثبت اسنادوامالك منطقه دوگرگان

ــى  ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــى موض ــى اختصاص اگه
ــاده 13  ــاده 3وم ــمى برابرم ــد سندرس ــاى فاق ــاختمان ه ــى وس  اراض
يين نامه قانون تعيين تكليف برابر راى شماره 140060312480007977هيأت 
ــاختمان هاى فاقد سند  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه بالمعارض اقاى خانم سروناز هادوى 
استراباد بشناسنامه 2110782609 كد ملى 2110782609 صادره از گرگان 
فرزند حميد متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000346 درششدانگ 
ــاحت 72/30 مترمربع از  ــده است بمس يك قطعه زمين كه دران احداث بنا ش
پالك2 اصلى واقع در اراضى يله باغ بخش 3 حوزه ثبت ناحيه 2 گرگان طبق راى 
صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دونوبت 
به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به راى صادره فوق 
ــار اولين اگهى بمدت دوماه  الذكر اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتش
اعتراض خود را با ذكرشماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف 
مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرچع ثبتى،دادخواست خود را به مرجع 
ــت را به اين اداره ارايه د نمايد   ذيصالح قضايى تقديم وگواهى تقديم دادخواس

تاريخ انتشار نوبت اول26/08 /1400  تاريخ انتشار نوبت دوم 13/09 /1400
 حجت اهللا تجرى رييس اداره ثبت اسنادوامالك منطقه دوگرگان

 صندوق توسعه استانی
امتیاز بودجه 1401 برای نخستین بار

میرکاظمی: دیگر از الیحه قطور بودجه با 9هزار ردیف تودرتو خبری نخواهد بود

88498433سرويساقتصادي4

|| روزنامهجوان| شماره6364 1443 ربیعالثان��ی 28  | 1400 آذر 13 ش��نبه
توزيع هوشمند ۲۵ قلم كاالي اساسي

مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایي با بیان اینكه در کشور 
برخي اقالم ت�ا ۷۰۰ درصد افزایش قیمت داش�ته اس�ت، گفت: تا 
پایان سال همه ۲۵ قلم کاالي اساسي را هوشمند توزیع مي کنیم. 
طي هفته گذش��ته توزيع پنج قلم كاالي اساس��ي به صورت اينترنتي در 
س��رخط اخبار قرار گرفت؛ موضوعي كه مورد نقد اصناف و رسانه ها بود، 
انتخاب از يك سامانه براي فروش اينترنتي بود. به طوري كه رئيس اتاق 
اصناف تهران نيز نسبت به ايجاد انحصار در شركت هاي اينترنتي توزيعي 
هشدار داد. در اين خصوص مدير عامل تعاون روستايي با حضور در برنامه 
گفت و گوي ويژه خبري شب شبكه2 سيما درباره فروش اينترنتي كاالهاي 
اساسي اظهار كرد: پايش هاي ميداني نشان مي دهد كمبودي در خيلي از 
مناطق كشور نداريم، اما با هوشمندي و رصد روزانه كه انجام مي شود هر 
كجا احساس كنيم اخالل در روند توزيع و دسترس��ي مردم وجود دارد، 

هوشمندانه وارد مي شويم و رفع مشكل مي كنيم. 
به گزارش مهر، اسماعيل قادري فر افزود: اختالل كوتاهي ديروز در سامانه 
اتفاق افتاد كه بالفاصله برطرف شد، ما هيچ محدوديتي نداريم و يك شب 
ركورد ۱4هزارو400 درخواست در ثانيه را ثبت كرديم كه نشان دهنده 
زيرساخت بسيار قوي است. مدير عامل سازمان مركزي تعاون روستايي 
ايران گفت: در صورتي كه همه پلتفرم ها و اس��تارت آپ ها پاي كار بيايند 
و زيرساخت ها فراهم ش��ود، تا پايان س��ال همه 2۵ قلم كاالي اساسي را 
هوش��مند توزيع مي كنيم. قادري فر افزود: متأس��فانه در كش��ور برخي 
اقالم تا ۷00 درصد افزايش قيمت داشته اس��ت و توزيع هوشمند يعني 
از مزرعه تا س��فره را به نحوي پايش كنيم كه محصول توليدي كش��اورز 
و دامدار با احتس��اب هزينه هاي تمام شده و سود مناسب خريداري شود 
و به مصرف كننده با قيمت مناسب برسد. وي تصريح كرد: مصرف روزانه 
مرغ براي شهر تهران هزارو300 تا هزارو۵00 تن است و براي مرغ منجمد 
بر اساس برآورد حدود 300 تن اس��ت و هيچ محدوديتي براي دسترسي 
نداريم، حدود 200 تن هم مصرف تخم مرغ است كه عرضه مي شود و هر 
جايي هم نياز مردم باشد هيچ محدوديتي در عرضه وجود ندارد. قادري فر 
گفت: در سامانه اي كه پيش بيني شده است صرفاً با ثبت يك شماره تلفن 
و انتخاب مكان وارد سامانه مي شوند، سامانه امكان دريافت كد ملي را دارد 
كه به معناي محدوديت در عرضه نيس��ت بلكه ب��راي مديريت در توزيع 
است. وي افزود: براي اين طرح سقف قرار نداريم، اما ۵ تا ۱0 كيلوگرم مرغ، 
۱0 كيلوگرم برنج و يك شانه تخم مرغ را در بازه هاي زماني تقديم مي كنيم 

و هيچ گونه محدوديتي ناشي از كمبود در سامانه ها اعمال نخواهد شد. 
   تا پایان سال ۱4۰۰ شبكه روستابازار را فعال مي کنیم

وي ادامه داد: تالش مي كنيم تا پايان سال۱400 شبكه روستابازار را فعال 
كنيم كه اين كار از حدود سه هفته گذش��ته از روستاهاي اطراف مشهد 

مقدس شروع شده است و در حال تجهيز روستا بازارها هستيم. 
مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران در پاسخ به سؤالي مبني بر 
اينكه چرا از يك سامانه براي فروش اينترنتي استفاده مي كنيد، گفت: به دليل 
اينكه كار ضربتي داشتيم به صورت تلفني از تعدادي از بزرگ ترين سامانه هاي 
اينترنتي دعوت كرديم و از بين آنها به لحاظ بعد لجستيك، تأمين و زنجيره 
سرد كه يكي از زيربناهاي مهم اس��ت يكي از آنها اعالم آمادگي كرد، البته 
ضمن اينكه فراخواني را مبني بر اينكه از همه فعاالن زيس��ت بوم و نوآوري 
خواستيم به كمك معاونت علمي و فناوري بيايند، اما دو شرط اساسي دارد 
اول اينكه كسب و كارها حتماً بايد محصوالت را با قيمت مصوب توزيع كنند و 
دوم زنجيره تأمين داشته باشند كه با اين دو شرط در خدمت همه شركت هاي 
دانش بنيان هستيم. قادري فر گفت: اين شبكه فروش اينترنتي يك شركت 
تعاوني دانش بنيان است كه از حدود چهارسال پيش فعال است. قادري فر 
گفت: پنير UF را كه فسادپذيري پايين تري دارد از روز يكشنبه به سبد اضافه 
مي كنيم و به تدريج شير و ماست را اضافه خواهيم كرد. ما بر اساس هر نشاني 
ثبتي و شماره موبايل ارزاق را ارسال مي كنيم، اما اينكه احتكار خانگي صورت 

پذيرد اين شايسته فرهنگ ايرانيان نيست.

الیحه بودجه س�ال ۱4۰۱ با تمام لوایح بودجه 
در سال هاي گذش�ته تفاوت هاي چشمگیري 
دارد، به طوري ک�ه مي توان گف�ت این الیحه 
سرآغاز اصالحات اقتصادي است که براساس 
واقعیت هاي اقتصاد ایران تدوین شده است، از 
این رو رئیس جمهور تأکید دارد ثبات اقتصادي، 
حمای�ت از تولید و تأمین معیش�ت مردم باید 
محور اصلي تصویب بودجه س�ال ۱4۰۱ باشد. 
اين روزها عمده توان سازمان برنامه و بودجه صرف 
تدوين اليحه بودجه ۱40۱ مي ش��ود. اليحه بودجه 
سال آينده كه نخس��تين بودجه تدوين  شده توسط 
دولت س��يزدهم اس��ت، هفته آين��ده روانه مجلس 
مي شود و بررسي و تحليل آن نش��ان مي دهد اراده 
حاكم در قوه مجريه به دنبال چيس��ت و چه اهدافي 
را مدنظر دارد. اين رويه سال هاي متمادي است كه 
تكرار مي شود و در پايان هر سال كه عمر يك بودجه 
به پايان مي رسد، همواره اينگونه بوده كه هزينه هاي 
بودجه براي مردم بسيار بيشتر از عوايد آن بوده است. 
قاعدتاً بودج��ه بايد خوني ت��ازه در رگ هاي اقتصاد 
كشور جاري كند و هر بودجه بايد پيام خوبي را براي 
بخش های مختلف اقتصادي به دنبال داشته باشد، 

اما در سال هاي گذشته در فرآيند تدوين و تصويب 
بودجه اتفاقاتي رخ داده كه آن را تبديل به تهديدي 
براي اقتصاد كشور كرده، به همين دليل است كه هر 
سال در موعد تدوين و تصويب بودجه، اقتصاددانان 
و ناظران اقتصادي مضطرب و نگران مي شوند كه با 
تدوين يك اليحه بودجه ديگر دوب��اره دردي روي 

دردهاي اقتصاد ايران گذاشته مي شود. 
در چند دهه گذشته اقتصاد ايران بدترين ضربه ها را از 
بودجه هاي ساالنه خورده است. مثاًل ريشه ابرچالش 
كسري بودجه كه منجر به تورم در بدنه اقتصاد ايران 
ش��ده، در چند دهه گذش��ته عمدتاً از طريق بودجه 
وارد بدنه اين اقتصاد ش��ده و نقش بس��يار مهمي در 
تضعيف و رنجور ش��دن جامعه ايران داش��ته است. 
گفته مي شود ش��رايط فعلي از اس��اس با همه دوران  
گذشته متفاوت است و اقتصاد ايران در شرايط بسيار 
شكننده اي قرار دارد كه اين وضعيت باعث شده اكثر 
اقتصاددانان نسبت به حادشدن اوضاع هشدار دهند. 
از اي��ن رو صاحبنظران تأكيد مي كنن��د براي اصالح 
ساختار اقتصاد و براي اينكه كشور در سال آينده از يك 
سيل سهمگين در امان بماند، الزم است هزينه هاي 
دولت به  شدت كاهش يابد. قطعاً كشور براي  گذار از 

شرايط سخت پيش رو نياز به منابع مالي زيادي دارد 
و در صورتي كه منابع موجود به درستي هزينه نشود، 

اميدي به  گذار از وضع موجود نخواهيم داشت. 
   هدف گذاري 8 درصدي 

هرچند رئيس س��ازمان برنامه و بودجه تأكيد كرده 
است كه مسيرهاي تشديد كس��ري بودجه مسدود 
خواهد شد، اما از آنجا كه چنين وعده هايي را به كرات 
از سياستمداران پيشين هم ش��نيده ايم و خالف آن 
عمل ش��ده، اميد به اصالح امور مالي دولت كمرنگ 
اس��ت. ميركاظمي اع��الم كرده اس��ت هدف گذاري 
انجام شده در بودجه س��ال آينده اقتصاد كشور را به 
رشد ۸درصدي مي رساند، بنابراين اين مهم در تمام 
بخش های اليحه بودجه سال آينده ديده شده است، 
از اين رو طرح هايي در اولويت تأمين مالي قرار خواهند 
گرفت كه به رش��د ۸ درصدي اقتصاد كش��ور كمك 
كنند. همچنين از ديگر نكات حائز اهميت در بودجه 
س��ال ۱40۱ كه براي نخس��تين بار در طول سنوات 
گذشته ديده شده، تش��كيل صندوق هاي توسعه اي 
استاني است كه در صورت تصويب توسط نمايندگان 
مجلس، اين صندوق ها مي توانند منابع مالي مورد نياز 
طرح هاي عمراني اس��تاني را تأمين كنند و ديگر نياز 

نيست منابع مالي طرح هاي عمراني از مركز به استان ها 
تخصيص پيدا كند. 

   تأکید بر تحقق و رعای�ت محور هاي مدنظر 
رهبري در اصالح ساختار بودجه

به گزارش پايگاه اطالع رس��اني رياس��ت جمهوري، 
سيدابراهيم رئيسي در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت بار ديگر در خصوص اهداف اليحه بودجه سال 
آينده گفت: در تدوين اليحه بودجه، جهت گيري ها و 
هدف گذاري ها بايد به سمت تحقق و رعايت محور هاي 
مدنظر مقام معظم رهبري در اصالح ساختار بودجه 
باشد. رئيس جمهور با اشاره به دقت و جديت اعضاي 
هيئت دولت در بررس��ي و تصويب تبصره هاي اليحه 
بودجه در جلسات فش��رده روز هاي اخير گفت: ثبات 
اقتصادي حمايت از توليدكنندگان و مشاركت فعال 
بخش خصوصي در اقتصاد كش��ور و تأمين معيشت 
مردم بايد محور ه��اي اصلي و مورد توج��ه دولت در 

تصويب اليحه بودجه سال ۱40۱ كل كشور باشد. 
رئيس جمه��ور همچني��ن تعامل با مجلس ش��وراي 
اس��المي و اس��تفاده از نظرات نمايندگان و همچنين 
نخبگان و فعاالن اقتصادي را در امر تكميل و جامعيت 
اليحه بودجه سال آينده كل كشور ضروري دانست و 
افزود: با توجه به تهيه سند تحول، الزم است محور ها و 
جهت گيري هاي اليحه بودجه با اين سند همسو باشد. 
در اين جلس��ه رئيس س��ازمان برنامه و بودجه نيز 
گزارشي از چارچوب كالن و هدفمند اليحه بودجه 
سال ۱40۱ ارائه داد كه در آن، جداول و سياست هاي 
پيش��نهادي در چارچوب محور هاي م��ورد تأكيد 
رئيس جمهور تشريح و مقرر شد پس از تصويب نهايي 

در هيئت دولت به اطالع مردم برسد.
رئيس س��ازمان برنام��ه و بودجه همچني��ن از روند 
ايجاد صن��دوق »پيش��رفت و عدال��ت« در هر يك 
از اس��تان ها به عنوان ابزاري براي جلب مش��اركت 
مردم در س��رمايه گذاري هاي مختلف گ��زارش داد. 
براساس صحبت هاي مطرح شده توسط نمايندگان 
مجلس قرار است اليحه بودجه س��ال ۱40۱ هفته 
آين��ده توس��ط رئيس جمه��ور به مجلس ش��وراي 
اس��المي تقديم و عماًل بررس��ي اليح��ه بودجه در 

 

كميسيون های تخصصي آغاز شود.
ميركاظمی همچنين در توئيتی نوش��ت: 9هزار 
رديف تودرتو، كار نظارت را حتی برای نمايندگان 
مجلس دش��وار كرده بود. ديگ��ر از اليحه قطور 
بودجه خب��ری نخواهد ب��ود. بودج��ه ۱40۱ با 

حداقل رديف به مجلس خواهد رفت.

 خبر هاي جديد خودرويي 
از زبان رئیس سازمان بورس

مث�ل،  خودروس�ازان  تولی�دي  خودرو ه�اي  از  بخش�ي 
خودرو ه�اي لوکس مش�مول قیمت گذاري دس�توري نیس�تند 
و در ح�ال پیگی�ري هس�تیم ت�ا وارد ب�ورس کاال ش�وند. 
مجيد عش��قي، رئيس س��ازمان بورس كه در حمايت از س��هامداران 
خودرويي مسئوليت س��خنگويي صنعت خودرو را به عهده گرفته در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره قيمت گذاري خودرو گفت: 
در خصوص قيمت گذاري دس��توري خودرو، از يك م��اه قبل تصميم 
گيري هايي شده بود، ولي در نحوه اجرای آن به مسائلي برخورد كرديم 
كه قرار شد قيمت گذاري دستوري در اين حوزه به نحوي صورت گيرد 
كه مصرف كننده، توليد كننده و س��هامداران منتفع شوند. وي گفت: 
منطقي نيست كه يك قشري مثل مصرف كننده را فقط در نظر بگيريم، 
زيرا در اي��ن صورت كارخانه و س��هامدار آن زمي��ن مي خورند و زيان 
انباشته براي آن شركت به وجود مي آيد. در حال حاضر اگر قطعه سازي 
از خودروساز پول نگيرد ديگر نمي تواند خودرو توليد كند؛ بنابراين بايد 

تمام اين موارد در نظر گرفته شود. 
رئيس س��ازمان بورس اوراق بهادار گفت: اميدواري��م در نحوه اجراي 
قيمت گذاري دستوري در صنعت خودرو، تصميم گيري منطقي شود. 
زيرا در اين صورت كارخانه به قيمتي مي فروش��د كه متضرر نش��ود و 
اين صنعت از طرح بخت آزمايي ايجاد شده، خارج شود. عشقي گفت: 
بخشي از خودرو هاي توليدي خودروس��ازان مثل خودرو هاي لوكس 
مشمول قيمت گذاري دستوري نيستند و در حال پيگيري هستيم تا 
وارد بورس كاال شوند و خودرو هاي عمومي تر، خودرو هايي كه حالت 
انحصاري و مصرف كننده عمومي بيشتري داشته باشند با مكانيزمي كه 

در ستاد تنظيم بازار تصويب شده، به فروش روند. 
......................................................................................................................

 تعیین تكلیف ۷ هزار پرونده 
در سازمان اموال تملیكي

از  تملیك�ي،  ام�وال  در س�ازمان  قضائی�ه  ق�وه  نماین�ده 
تعیی�ن تكلی�ف ح�دود ۷ه�زار پرون�ده در پ�ي بازدی�د 
رئی�س ق�وه قضائی�ه از انبار ه�اي ام�وال تملیك�ي خب�ر داد. 
به گزارش خبرگزاري صداوسيما؛ رسولي فاضل با تشريح اهم اقدامات 
صورت گرفته در تعيين تكليف كاال هاي موجود در انبار هاي اين سازمان 
گفت: پس از بازديد كمتر از يك ماه پيش رياس��ت قوه قضائيه از انبار 
مركزي سازمان اموال تمليكي در استان تهران، سه استان را مورد بازديد 
قرار داديم؛ اولين استان، انبار هاي پراكنده ديگر در استان تهران بود كه 
از آنها بازديد به عمل آمد و در اين انبار ها نيز همان شرايطي كه در انبار 

مركزي استان تهران حاكم بود، در اين انبار ها هم وجود داشت. 
وي تصريح كرد: در استان سمنان ، سه پرونده الستيك كه داراي حجم 
قابل توجهي بود، مورد پيگيري قرار گرفت و در خصوص اين پرونده ها 
با مديركل تعزيرات استان س��منان تماس تلفني برقرار كرديم. فقط 
در يك مورد از اين پرونده ها ك��ه حجيم ترين پرونده نيز بود، تعزيرات 
اعالم كرد كه خردادماه دستور فروش صادر شده، اما دستور فروش به 
س��ازمان اموال تمليكي نيامده بود و مقرر شد در اولين فرصت نسبت 
به فروش كاال اقدام شود. فاضل در ادامه گفت: علت اينكه از انبار هاي 
اموال تمليكي استان سمنان بازديد به عمل آمد اين بود كه چندي پيش 
مطلع شديم كاالي باارزشي به صورت قاچاق در اين استان توقيف و رأي 
قطعي نيز براي آن صادر شده، اما همچنان تعيين تكليف نشده بود. در 
جريان بررسي اين موضوع با حجم قابل توجهي از لوازم يدكي خودرو 
مواجه شديم و بنابر اعالم مديركل اموال تمليكي استان سمنان، تقريباً 
200 ميليارد تومان ارزش اين كاال است كه مقداري از آن در مزايده هاي 
قبلي فروخته شد و ضرورت دارد هر چه سريع تر نسبت به تعيين تكليف 

مابقي اين لوازم اقدام شود.

  گزارش   یک

ریاست جمهوری

        فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى مناقصه عمومى
                           مناقصه شماره س-1400-32 – تعميرات 8عدد(DGS) كمپرسورهاى زيمنس همراه با تعويض قطعات (87200030)

     آگهي دعوت به ارزيابي كيفي فراخوان عمومي 
نخستين تجديد مناقصه شماره 34/1400/01

اگهى فقدان سند مالكيت پالك 1665/403 
ــليم دو برگ استشهاد گواهى شده  ــى شيخيائى با تس نظر به اينكه اقاى موس
مدعى است كه سند مالكيت ششدانگ پالك 1665/403 واقع در تلخو بخش 
5 خورموج به شماره سريال 799961 كه به نام موسى شيخيانى صادر و تسليم 
گرديده به علت جابجايى مفقود گرديده و پس از جستجوى كامل يافت نگرديده 
است. مراتب طى بخشنامه ى مورخه 1400/08/26 به كليه دفاتر اسناد رسمى 
سراسر كشور ابالغ گرديده است. لذا در اجراى تبصره يك اصالحى ماده 120 
ائين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم اگهى مى شود تا هركس مدعى 
انجام معامله يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد ظرف مدت 10 روز از تاريخ 
انتشار اين اگهى اعتراض خود را كتبا به اين اداره تسليم دارد در غير اين صورت 
پس از سپرى شدن مدت مقرر قانونى و عدم واخواهى سند مالكيت المثنى به 
ــند مالكيت قبلى به شماره سريال 799961 از  نام مالك صادر خواهد شد و س
درجه اعتبار ساقط خواهد شد. الزم به ذكر است پالك فوق به موجب سند رهنى 

شماره 10693-94/02/20 دفتر 99 كاكى نزد بانك ملى در رهن ميباشد . 
امير عباس ترجمان رئيس واحد ثبتى شهرستان دشتى
از طرف عليرضا درخشان
م الف 237

فراخوان ارزيابى كيفى حفارى اكتشافى 
ــور در نظر دارد فراخوان ارزيابى كيفى جهت حفارى اكتشافى در  سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كش

استانهاى قم ، سيستان وبلوچستان ، خراسان رضوى وجنوبى ( درمجموع 20000متر تا عمق حداكثر 500 متر )   مطابق شرح موضوع  ارايه 
شده از بين پيمانكاران پايه 1تا4 با گرايش كاوش هاى زمينى از سازمان برنامه وبودجه كشور به شماره سيستمى 2000003008000002 
ــامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى فراخوان ارزيابى كيفى از تحويل اسناد استعالم كيفى  را از طريق س
تابازگشايى پاكت ها  از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضيان شركت 
در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى (به صورت برخط) براى كليه صاحبان 
امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. اطالعات و اسناد مناقصه پس از برگزارى فرآيند ارزيابى كيفى و ارسال دعوت نامه از 

طريق سامانه ستاد به مناقصه گران منتخب  ارسال خواهد شد.
مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى:1400/09/13 لغايت 21/ 1400/09ساعت 19

آدرس: تهران- ميدان آزادى- خيابان معراج- سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور- تلفن 66070510- 64592322 
نمابر 66070516

شناسه اگهى :1231417

وزارت راه و شهرسازى
شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران (سهامى خاص)

منطقه پنج عمليات انتقال گاز ايران درنظردارد فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى مناقصه عمومى فوق به شماره مناقصه س-1400-32 را ازطريق سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى فراخوان ارزيابى كيفى از دريافت تا تحويل اسناد استعالم ارزيابى كيفى تا ارسال دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه 

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

ستاد تاريخ 1400/09/13 مى باشد . اطالعات و اسناد مناقصه عمومى پس از برگزارى فرآيند ارزيابى كيفى و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد جهت مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
1)مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابى كيفى از طريق سامانه ستاد : ساعت 18 روز      شنبه                    1400/09/20
2)مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابى كيفى از طريق سامانه ستاد : ساعت 18 روز         شنبه                      1400/10/04

3)اطالعات دستگاه مناقصه گزار : 
-آدرس : شيراز ، بزرگراه امام خمينى ، حدفاصل شهرك فرهنگيان و شهرك فرزانگان ، منطقه پنج عمليات انتقال گاز ، كدپستى 96315-71798  و شماره تماس   38403800-9 -071

4)شماره فراخوان درسامانه ستاد:   15 20000932610000
5)تاريخ درج آگهى:

- تاريخ آگهى نوبت اول :    روز    شنبه                       1400/09/13
-تاريخ آگهى نوبت دوم :   روز   يكشنبه                      1400/09/14

6)گواهى صالحيت مورد نياز:
-گواهى صالحيت معتبرپايه 5 در رشته "تاسيسات وتجهيزات"يا نفت وگاز"ازسازمان برنامه وبودجه يا "گواهينامه تعميرات اساسى ماشينهاى دوار از معاونت مهندسى وپژوهشى وزارت نفت"

-گواهى صالحيت معتبر ايمنى امور پيمانكاران از" وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعى"
7)درصورت نياز به توضيحات تكميلى جهت موارد مرتبط با مناقصه و پيمانى با شماره تلفن  07138132319   و   07138132310 و موارد مرتبط فنى و اجرايى با شماره تلفن 07138132501  

تــماس حاصل نمايند.
8)اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت درسامانه 

-مركزتماس : 021-41934
-دفترثبت نام: 88969737 – 85193768

روابط عمومى منطقه پنج عمليات انتقال گاز
شناسه آگهى:1233112

    شركت راه آهن ج.ا.ا در نظر دارد بنابر آئين نامه اجرائي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات  نسبت به ارزيابي كيفي مناقصه گران 
واجد شرايط جهت دعوت به مناقصه به شرح زيراقدام نمايد.

شرح مختصر موضوع مناقصه: احداث شبكه برق هوايى جهت سوله غدير ايستگاه آپرين
1-مدت و محل  اجرا : مدت اجرا  8 ماه بوده ومحل  اجراء  طبق اسناد مناقصه ميباشد.

2-مبلغ كل برآورد:  27,635,266,185ريال بر اساسفهرست بهاي واحد نگهداري و تعمير ساختمان و تاسيسات راه آهن در رشته 
هاى ابنيه،تاسيسات برقى و تاسيسات مكانيكى سال 1400

3-شركت كنندگان در فراخوان مي بايست داراي گواهى صالحيت معتبرحداقل رتبه 5 در رشته نيرو زيررشته (پست،انتقال و توزيع 
ــتن ظرفيت ريالى و تعدادى الزم وهمچنين گواهى صالحيت معتبر ايمنى پيمانكارى از  نيرو) از سازمان برنامه وبودجه كشور با داش

وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعى باشند.
4-مهلت و نحوه دريافت اسناد ارزيابي كيفي : متقاضيان  مي توانند حداكثر تا ساعت14:00 روز شنبه مورخ1400/9/20 با مراجعه  به 
سامانه تداركات الكترونيكى دولت به نشانىwww.setadiran.ir   و با پرداخت مبلغ 500،000 (پانصدهزار) ريال از طريق لينك 

مربوط در سامانه فوق، اسناد ارزيابى كيفى را دريافت نمايند. 
كليه فرآيند برگزارى مناقصه بجز تحويل پاكات الف مربوط به تضامين شركت در فرآيند ارجاع كار در سامانه مذكور انجام مى پذيرد 
لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى در سامانه فوق و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى ،نسبت به اخذ آنها اقدام 

نمايند.
5-مهلت  و نحوه ارسال اسناد تكميل شده: حداكثرتا ساعت 12:00روز  يكشنبه  مورخ  1400/10/05 از طريق سامانه فوق

6-قيمت ها متناسب با كاالى ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
7-مدت اعتبار ضمانت هاى شركت در فرآيند ارجاع كار سه ماه مى باشد و به درخواست كارفرما به مدت سه ماه ديگر قابل تمديد مى 

باشد .
ــب نموده باشندجهت دريافت اسناد مناقصه دعوت  پس از ارزيابي كيفي ، از مناقصه گران واجد شرايط كه حداقل امتياز الزم را كس

بعمل خواهدآمد .
اداره كل راه آهن تهران  شناسه اگهى : 1233082

م الف: 3020     

نوبت اول

        فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى مناقصه عمومى
                           مناقصه شماره س-1400-32 – تعميرات 8عدد(DGS) كمپرسورهاى زيمنس همراه با تعويض قطعات (87200030)

     آگهي دعوت به ارزيابي كيفي فراخوان عمومي 
نخستين تجديد مناقصه شماره 34/1400/01

اگهى فقدان سند مالكيت پالك 1665/403 
ــليم دو برگ استشهاد گواهى شده  ــى شيخيائى با تس نظر به اينكه اقاى موس
مدعى است كه سند مالكيت ششدانگ پالك 1665/403 واقع در تلخو بخش 
5 خورموج به شماره سريال 799961 كه به نام موسى شيخيانى صادر و تسليم 
گرديده به علت جابجايى مفقود گرديده و پس از جستجوى كامل يافت نگرديده 
است. مراتب طى بخشنامه ى مورخه 1400/08/26 به كليه دفاتر اسناد رسمى 
سراسر كشور ابالغ گرديده است. لذا در اجراى تبصره يك اصالحى ماده 120 
ائين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم اگهى مى شود تا هركس مدعى 
انجام معامله يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد ظرف مدت 10 روز از تاريخ 
انتشار اين اگهى اعتراض خود را كتبا به اين اداره تسليم دارد در غير اين صورت 
پس از سپرى شدن مدت مقرر قانونى و عدم واخواهى سند مالكيت المثنى به 
ــند مالكيت قبلى به شماره سريال 799961 از  نام مالك صادر خواهد شد و س
درجه اعتبار ساقط خواهد شد. الزم به ذكر است پالك فوق به موجب سند رهنى 

شماره 10693-94/02/20 دفتر 99 كاكى نزد بانك ملى در رهن ميباشد . 
امير عباس ترجمان رئيس واحد ثبتى شهرستان دشتى
از طرف عليرضا درخشان
م الف 237

فراخوان ارزيابى كيفى حفارى اكتشافى 
ــور در نظر دارد فراخوان ارزيابى كيفى جهت حفارى اكتشافى در  سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كش

استانهاى قم ، سيستان وبلوچستان ، خراسان رضوى وجنوبى ( درمجموع 20000متر تا عمق حداكثر 500 متر )   مطابق شرح موضوع  ارايه 
شده از بين پيمانكاران پايه 1تا4 با گرايش كاوش هاى زمينى از سازمان برنامه وبودجه كشور به شماره سيستمى 2000003008000002 
ــامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى فراخوان ارزيابى كيفى از تحويل اسناد استعالم كيفى  را از طريق س
تابازگشايى پاكت ها  از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضيان شركت 
در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى (به صورت برخط) براى كليه صاحبان 
امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. اطالعات و اسناد مناقصه پس از برگزارى فرآيند ارزيابى كيفى و ارسال دعوت نامه از 

طريق سامانه ستاد به مناقصه گران منتخب  ارسال خواهد شد.
مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى:1400/09/13 لغايت 21/ 1400/09ساعت 19

آدرس: تهران- ميدان آزادى- خيابان معراج- سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور- تلفن 66070510- 64592322 
نمابر 66070516

شناسه اگهى :1231417

وزارت راه و شهرسازى
شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران (سهامى خاص)

منطقه پنج عمليات انتقال گاز ايران درنظردارد فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى مناقصه عمومى فوق به شماره مناقصه س-1400-32 را ازطريق سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى فراخوان ارزيابى كيفى از دريافت تا تحويل اسناد استعالم ارزيابى كيفى تا ارسال دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه 

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

ستاد تاريخ 1400/09/13 مى باشد . اطالعات و اسناد مناقصه عمومى پس از برگزارى فرآيند ارزيابى كيفى و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد جهت مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
1)مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابى كيفى از طريق سامانه ستاد : ساعت 18 روز      شنبه                    1400/09/20
2)مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابى كيفى از طريق سامانه ستاد : ساعت 18 روز         شنبه                      1400/10/04

3)اطالعات دستگاه مناقصه گزار : 
-آدرس : شيراز ، بزرگراه امام خمينى ، حدفاصل شهرك فرهنگيان و شهرك فرزانگان ، منطقه پنج عمليات انتقال گاز ، كدپستى 96315-71798  و شماره تماس   38403800-9 -071

4)شماره فراخوان درسامانه ستاد:   15 20000932610000
5)تاريخ درج آگهى:

- تاريخ آگهى نوبت اول :    روز    شنبه                       1400/09/13
-تاريخ آگهى نوبت دوم :   روز   يكشنبه                      1400/09/14

6)گواهى صالحيت مورد نياز:
-گواهى صالحيت معتبرپايه 5 در رشته "تاسيسات وتجهيزات"يا نفت وگاز"ازسازمان برنامه وبودجه يا "گواهينامه تعميرات اساسى ماشينهاى دوار از معاونت مهندسى وپژوهشى وزارت نفت"

-گواهى صالحيت معتبر ايمنى امور پيمانكاران از" وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعى"
7)درصورت نياز به توضيحات تكميلى جهت موارد مرتبط با مناقصه و پيمانى با شماره تلفن  07138132319   و   07138132310 و موارد مرتبط فنى و اجرايى با شماره تلفن 07138132501  

تــماس حاصل نمايند.
8)اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت درسامانه 

-مركزتماس : 021-41934
-دفترثبت نام: 88969737 – 85193768

روابط عمومى منطقه پنج عمليات انتقال گاز
شناسه آگهى:1233112

    شركت راه آهن ج.ا.ا در نظر دارد بنابر آئين نامه اجرائي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات  نسبت به ارزيابي كيفي مناقصه گران 
واجد شرايط جهت دعوت به مناقصه به شرح زيراقدام نمايد.

شرح مختصر موضوع مناقصه: احداث شبكه برق هوايى جهت سوله غدير ايستگاه آپرين
1-مدت و محل  اجرا : مدت اجرا  8 ماه بوده ومحل  اجراء  طبق اسناد مناقصه ميباشد.

2-مبلغ كل برآورد:  27,635,266,185ريال بر اساسفهرست بهاي واحد نگهداري و تعمير ساختمان و تاسيسات راه آهن در رشته 
هاى ابنيه،تاسيسات برقى و تاسيسات مكانيكى سال 1400

3-شركت كنندگان در فراخوان مي بايست داراي گواهى صالحيت معتبرحداقل رتبه 5 در رشته نيرو زيررشته (پست،انتقال و توزيع 
ــتن ظرفيت ريالى و تعدادى الزم وهمچنين گواهى صالحيت معتبر ايمنى پيمانكارى از  نيرو) از سازمان برنامه وبودجه كشور با داش

وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعى باشند.
4-مهلت و نحوه دريافت اسناد ارزيابي كيفي : متقاضيان  مي توانند حداكثر تا ساعت14:00 روز شنبه مورخ1400/9/20 با مراجعه  به 
سامانه تداركات الكترونيكى دولت به نشانىwww.setadiran.ir   و با پرداخت مبلغ 500،000 (پانصدهزار) ريال از طريق لينك 

مربوط در سامانه فوق، اسناد ارزيابى كيفى را دريافت نمايند. 
كليه فرآيند برگزارى مناقصه بجز تحويل پاكات الف مربوط به تضامين شركت در فرآيند ارجاع كار در سامانه مذكور انجام مى پذيرد 
لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى در سامانه فوق و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى ،نسبت به اخذ آنها اقدام 

نمايند.
5-مهلت  و نحوه ارسال اسناد تكميل شده: حداكثرتا ساعت 12:00روز  يكشنبه  مورخ  1400/10/05 از طريق سامانه فوق

6-قيمت ها متناسب با كاالى ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
7-مدت اعتبار ضمانت هاى شركت در فرآيند ارجاع كار سه ماه مى باشد و به درخواست كارفرما به مدت سه ماه ديگر قابل تمديد مى 

باشد .
ــب نموده باشندجهت دريافت اسناد مناقصه دعوت  پس از ارزيابي كيفي ، از مناقصه گران واجد شرايط كه حداقل امتياز الزم را كس

بعمل خواهدآمد .
اداره كل راه آهن تهران  شناسه اگهى : 1233082

م الف: 3020     

نوبت اول

م الف 3۰۰6

مفقودى
ــماره انتظامى ــند كمپانى خودروى سوارى پژو 206 به ش  س

 , 10FSF94345614 35 ايران 589 س83 و به شماره موتور 
و به شماره شاسى 0082624123 مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط است.تبريز

مفقودى
سند ماشين وبرگ سبز سوارى  كشنده ولوو Fh12 مدل 1382 به 

شماره موتور 331904 وشماره شاسى
Uv2A4cEAX3T835883  وشماره پالك 442ع56 ايران 59 

مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط است. گلستان

مفقودى
ــدل 1397 رنگ  ــبز، برگ كمپانى خودرو جك تيپ S3 م برگ س
ــماره پالك ( ايران20-932 س 35) به شماره  ــكى متاليك ش مش
موتور 102457 شماره شاسى 0001307 متعلق به معصومه اميرى 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.البرز


