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جبران 15 سال عقب ماندگی در احیای بافت های فرسوده 

 وزیر مسكن: ۳۰۰هزار مسكن بافت هاي فرسوده 
 اصالح قانون ماليات بر ارزش افزوده طال در ۲ سال نوسازي مي شود

به سود خریدار
كش�تي آراي ناي�ب رئی�س اتحادي�ه ط�ا و جواه�ر ته�ران 
گفت:قان�ون جدي�د مالیات ب�ر ارزش اف�زوده طا به نف�ع مردم 
اس�ت و آنها هزينه كمتري در زمان خريد پرداخت خواهند كرد. 
محمدكشتي آراي در مصاحبه اختصاصي با صداوسيما درخصوص قانون 
جديد ماليات بر ارزش افزوده طال گفت:اين قانون كه سال ها براي آن زحمت 
كشيده شده در نهايت نتيجه داد و اين اتفاق به نفع مردم خواهد بود و قطعاً با 
اين اتفاق در زمان خريد طال مردم هزينه كمتري پرداخت خواهند كرد.  مردم 
تا پيش از اين بايد  درصد ماليات بر ارزش افزوده روي كل رقم فاكتور پرداخت 
مي كردند، اما حاال قرار است اين ۹ درصد فقط از اجرت و سود دريافت شود كه 

با اين حساب ميزان ماليات پرداختي طال كاهش پيدا مي كند. 
رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران در ادامه خاطرنشان كرد:با شرايط 
فعلي ديگر مردم به سمت خريد طال دس��ت دوم، كم اجرت و آبشده 
نخواهند رفت و شاهد خريد بيشتر طالي نو در بازار خواهيم بود و باعث 

رونق در بازار طال مي شود. 
وي در خصوص آثار اين قانون جديد در رونق كسب و كار هاي مرتبط 
به طال و جواهر اش��اره كرد و گفت: قطعاً با اجراي اين قانون واحد هاي 
توليدي كه روزي به خاطر برخي تصميمات اش��تباه بسته شده بودند 

حاال دوباره به چرخه توليد برخواهند گشت. 
كشتي آرا در خصوص زمان اجراي اين قانون گفت: اين قانون از سوي 
رئيس اتاق اصناف ايران به رؤس��اي اتاق اصناف استان ها اعالم شده و 
آنها هم به اتحاديه هاي شهرستان ها اعالم خواهند كرد و قرار است از 

۱۳ دي ماه به طور رسمي اجرا شود. 

 افزایش سرسام آور قيمت 
مؤلفه هاي توليد محصوالت دامي 

ي�ك فع�ال دامپ�روري ب�ا اش�اره ب�ه افزاي�ش سرس�ام آور 
قیم�ت مؤلفه ه�اي تولی�د گف�ت: ادام�ه اي�ن رون�د منج�ر 
ب�ه كش�تار گس�ترده دام ه�ا و ناب�ودي صنع�ت مي ش�ود. 
محمد رضايي، كارشناس صنعت دامپروري در گفت وگو با مهر، با اشاره 
به اينكه قيمت مصوب ش��يرخام بر اين اس��اس تعيين شده كه دولت 
۱٠٠درصد نهاده هاي مورد نياز دامداران را تأمين كند، گفت: متأسفانه 
چنين اتفاقي رخ نداده و دامداران تنها كمت��ر از ۵٠ درصد نهاده هاي 

دامي خود را با نرخ مصوب دريافت مي كنند. 
وي با اش��اره به اينكه دولت بسيار بر اين مس��ئله دقت دارد كه قيمت 
فرآورده هاي دامي از جمله شير و گوشت تغيير چنداني نداشته باشد، 
افزود: با اين حال چندان دقتي بر روي اين مسئله كه قيمت مؤلفه هاي 

توليد براي دامداران افزايش نيابد، وجود ندارد. 
رضايي تصريح كرد: متأسفانه قيمت مؤلفه هاي توليد دل بخواهي باال 

مي رود و هيچ نظارتي روي آن وجود ندارد. 
وي اضافه كرد: همانطور كه اش��اره ش��د دامداران قادر به تأمين تمام 
نهاده هاي دامي مورد نياز خود با نرخ مصوب نيستند و بخش عمده آن را 
بايد از بازار آزاد تهيه كنند و قيمت اين نهاده ها روز به روز باالتر مي رود. 
وي با بيان اينكه امسال خشكسالي بي سابقه به توليد علوفه خسارت 
جدي زده است، افزود: تدبير جدي براي جبران اين خسارت انديشيده 

نشده و دامداران در تنگنا قرار گرفته اند. 
اين فعال بخش خصوصي با بيان اينكه ادامه اين روند منجر به كشتار 
دام هاي مولد و آبستن و نابودي صنعت دامپروري مي شود، گفت: اين 

مسئله بسيار نگران كننده است و مسئوالن بايد تدابيري بينديشند.

 ایجاد پردیس صنعتی در ارمنستان 
با مشارکت ایران

در حال حاضر هیچ صادرات خودرويي به ارمنستان نداريم؛ قباً سمند 
و پرايد به اين كشور صادر مي كرديم، ولي بعد از آنكه نتوانستیم LC باز 
كنیم، صادرات متوقف شد. البته يك شركت ارمني براي خريد 100نیسان 
وانت مذاكراتي داشتند، اما به علت افزايش قیمت ناگهاني تقريباً  منتفي 
ش�د. قیمت هاي چیني ها االن به مراتب از محصوالت ما كمتر است. 
هرويك ياري جانيان،رئيس اتاق مشترك بازرگاني ايران و ارمنستان  در 
گفت وگو با ايلنا، در مورد خبر ايجاد ش��هرك هاي صنعتي مشترك بين 
ارمنستان و ايران اظهار كرد: طرف ارمنس��تاني با همكاري شهرك هاي 
صنعتي ايران در نظر دارد كه يك پرديس صنعتي را ايجاد كند كه حدود 
۵٠ هكتار وسعت دارد و يك سرمايه گذاري مشترك محسوب مي شود. اين 

پرديس براي صنايع كوچك و متوسط خواهد بود. 
وي ادامه داد: اين طرح را هيئت دولت ارمنستان تصويب كرده و مراحل 
قانوني را در اين كشور طي مي كند. اين پرديس در قالب قراردادي است كه 
رئيس شهرك هاي صنعتي ايران با وزير اقتصاد ارمنستان در كميسيون هاي 

مشترك منعقد كرده است. 
وي با اش��اره به ميزان تجارت دو كش��ور گفت: در حال حاضر ارمنستان 
پانزدهمين مقصد صادراتي كش��ور ما به ش��مار مي رود. ميزان صادرات 
كاالهاي ما به ارمنستان در طي هفت ماه نخست سال تقريباً چيزي بالغ 
بر ۲٠٠ ميليون دالر است كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۶٠ درصد 
رشد داشته و عمده اقالم صادراتي ما سيمان، رب، انواع ميوه، لوله و پروفيل، 

اوره، انواع مواد پليمري، كاشي و سراميك قير و ساير اقالم بوده است. 
اين عضو اتاق بازرگاني تصريح كرد: واردات ما هم از ارمنستان در هفت ماهه 
نخست سال ۱۵ ميليون دالر است كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته 

۵٠ درصد رشد داشته است. 
ياري جانيان در پاس��خ به س��ؤالي در مورد صادرات خودرو بيان كرد: در 
حال حاضر هيچ صادرات خودرويي به ارمنس��تان نداريم؛ قباًل سمند و 
پرايد به اين كش��ور صادر مي كرديم، ولي بعد از آنكه نتوانستيم LC باز 
كنيم با توجه به اينكه بيش��تر اين خريدها دولتي ب��ود، ديگر صادراتي 
به ارمنس��تان هم نداريم.  وي افزود:البته يك شركت ارمني براي خريد 
۱٠٠ نيسان وانت مذاكراتي داش��تند اما به علت افزايش قيمت ناگهاني 
تقريباً منتفي ش��د. قيمت هاي چيني ها االن به مراتب از محصوالت ما 

 

كمتر اس��ت.  رئيس اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و ارمنستان در پاسخ 
به س��ؤالي درباره جذب چوپانان ايراني در ارمنستان گفت: شركت هايي 
از ايران در زمينه صادرات خدمات فني و مهندس��ي به ارمنستان فعال 
هستند، براي اين كار گروه هايي از ايران به ارمنستان مي روند چراكه يك 
كار تخصصي است. اما در مورد چوپانان ايراني فعال صحت و جزئيات خبر 

براي ما مشخص نيست. 

قيمت زیتون در ایران ۳ برابر ترکيه است
سیاس�ت هاي غلط دولت هاي گذشته باعث ش�ده تا دالالن قیمت 
زيتون داخلي را نسبت به س�ال گذش�ته ۳00درصد گران تر كنند. 
سيدجمشيد شهرستاني در گفت و گو با تس��نيم اظهار كرد: ممنوعيت 
واردات زيتون كنس��روي از س��ال ۹٠ در كش��ور اجرايي ش��د و همين 
سياس��ت نادرس��ت دولت هاي قبلي در كنار افزايش ش��ديد قيمت ارز 
باعث  ش��ده عده اي از دالالن از اين فرصت اس��تفاده كرده و ميوه زيتون 
 كشاورزان را با قيمت هاي سرسام آور به كارخانجات و مصرف كنندگان 
بفروشند.  وی افزود: قيمت هر كيلوگرم زيتون مرغوب و درشت در تركيه با 
ارز آزاد حدود ۲۵-  ۲٠هزار تومان است در حالي كه قيمت زيتون نه چندان 

مرغوب در ايران حدود 7۵-7٠هزار تومان است. 
خشكس��الي و آفات درختان، در كنار تغيير كف بر شدن درختان زيتون 
به دليل شرايط اقليمي باعث ش��ده تا توليد زيتون در كشور كاهش يابد 
و به دلي��ل ممنوعيت واردات مي��وه زيتون، قيمت زيتون طي يكس��ال 
گذش��ته به ش��دت افزايش يابد.  عضو هيئت مديره انجمن زيتون افزود: 
اين افزايش قيمت زيتون كنس��روي باعث ش��ده تا كش��اورزان تمايلي 
به برداش��ت زيتون روغني نداشته باش��ند در نتيجه امس��ال با كاهش 
 چشمگير زيتون روغني به عنوان ماده اوليه كارخانجات روغن كشي زيتون 
مواجه هستيم.  وي خاطرنشان كرد: گراني بي سابقه زيتون باعث شده تا 
مصرف زيتون و روغن زيتون در كشور كاهش يابد و اين امر مغاير با برنامه 
پنج ساله ششم توسعه مبني بر ضرورت افزايش مصرف سرانه ۲٠٠گرمي 

روغن زيتون براي هر ايراني است. 

از حدود 15س�ال قبل قرار بود ساالنه 10درصد از 
بافت های فرس�وده نوسازي ش�ود كه بايد چند 
سال قبل اين هدف به طور كامل محقق مي شد، 
اما طي اين سال ها شايد 15درصد هم برنامه جلو 
نرفته باشد. اين در حالي است كه بیش از همین 
مقدار حاشیه نشیني اضافه شده است، يعني در 
حوزه بازآفريني نه تنها پیش�رفت نكرديم بلكه 
عقبگرد داش�تیم. دولت س�یزدهم در نظر دارد 
در يك برنامه منس�جم ط�ي دو س�ال ۳00هزار 
مس�كن را در بافت هاي فرس�وده نوسازي كند 
تا دركنار س�اخت س�االنه يك میلیون مسكن 
در نهض�ت ملي نیازهاي كش�ور را پاس�خ دهد. 
يكي از مهم ترين اهداف بخش مسكن لزوم ساخت 
بافت هاي فرسوده و قديمي از سوي سياستگذاران 
بخش مسكن است تا عالوه بر ايجاد اشتغال و افزايش 
عرضه باعث كاهش قيمت در بخش مس��كن شود. 
عالوه بر اين با توجه به اينكه بسياري از ساختمان هاي 
ش��هري قدمتي بيش از ۵٠س��ال دارند نوسازي و 
مقاوم سازي در برابر حوادث غيرمترقبه امري ضروري 
است. براس��اس آمار در حال حاضر بيش از ۵٠هزار 
هكتار بافت هاي فرس��وده در كش��ور ما وجود دارد 
كه حدود ۲٠درصد از فضاي ش��هري كش��ور ما را 
در برمي گيرد. از آنجا كه بافت هاي فرس��وده از نظر 
اجتماعي و اقتصادي داراي مش��كالت فراواني براي 

ساكنين و همچنين براي مسئوالن شهري است، با 
تدوين برنامه هاي صحيح جهت نوسازي و بهسازي 
اين نوع بافت ها نه تنها به حل مشكالت منجر خواهد 
شد، بلكه فرصتي مناسب براي توسعه پايدار شهري در 
زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي است. به گفته فعاالن 
بازار فرآيند نوسازي بافت هاي فرسوده با مشكالت 
خاصي همراه است؛ يكي از مهم ترين مسائلي كه دولت 
و سازنده ها در بافت هاي فرسوده براي نوسازي با آن 
روبه رو هستند، موضوع مالكيت اشخاص و پروسه هاي 
حقوقي مربوط به انتقال مالكيت است. در بسياري 
از موارد امالك موجود در اين پهنه ها س��ند ندارند و 
مالكيت آنها نامشخص است. كارشناسان معتقدند 
دولت بايد شرايطي را مهيا كند كه از يك سو فعاليت 
در بافت هاي فرسوده براي انبوه سازان تسهيل شود و 
از سوي ديگر با ايجاد مشوق هايي توجيه اقتصادي 
امر نوسازي براي مردم و ساكنان اين بافت ها فراهم 
شود. از آنجا كه در شمال تهران قيمت هر متر خانه 
به باالي ۱٠٠ميليون تومان رسيده و خريد مسكن در 
اين مناطق از توان اقشار پايين و حتي متوسط جامعه 
خارج شده است، درچنين شرايطی بافت هاي فرسوده 
به عنوان يك ظرفيت براي تجميع پالك ها و بازآفريني 
شهري مي تواند ظرفيت تأمين مسكن را افزايش دهد. 
روزگذشته در مراس��م تكريم و معارفه سرپرست و 
مديرعامل شركت بازآفريني ش��هري ايران وزير راه 

شركت نفت و گاز پارس
 آگهي مناقصه عمومى يك مرحله اى همراه با ارزيابى كيفي 

                              9850720-WSS مناقصه شماره
نوبت اول

شركت نفت و گاز پارس در نظر دارد خريد 75 قلم انواع بلبرينگ مورد نياز خود را با برگزاري مناقصه عمومى يك  مرحله اى طبق شرايط زير از طريق يك 
شركت واجد صالحيت تأمين نمايد.

شرايط و مدارك الزم جهت دريافت استعالم ارزيابي كيفي:
الف) داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع كار

ب)  اساسنامه، اظهارنامه ثبت شركت و آخرين آگهي  تغييرات (مندرج در روزنامه رسمي)
ج)  ارائه كد اقتصادى، شناسه ملي

از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي گردد بالفاصله پس از چاپ آگهي اول و حداكثر 3 (سه) روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم تا پايان ساعت اداري، به نشاني اينترنتي  
 WWW.SETADIRAN.IR  قسمت سامانه مناقصات مراجعه نموده و پس از اخذ كد كاربري و رمز عبور نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايند.

كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت انجام خواهد شد.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

اطالعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
نظر به اينكه به استناد بخشنامه معاون محترم مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت، به شماره 97/213943 مورخ 1397/5/10، انعقاد قرارداد و انجام خريد صرفاً با تأمين كنندگاني كه نام آن ها 
در فهرست بلند سامانه تأمين الكترونيكي كاالي صنعت نفت (EP) قرار دارد، امكان پذير است. بنابراين مناقصه گر موظف به انجام تشريفات الزم جهت قرارگرفتن در فهرست سامانه EP تا تاريخ 

انعقاد قرارداد بوده و هرگونه تبعات ناشي از عدم رعايت مقررات فوق، متوجه مناقصه گر خواهد بود.
آخرين مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي كيفي: دو هفته پس از آخرين مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي در سامانه مذكور بارگذاري نمايند.

تاريخ و محل تحويل اسناد مناقصه: متعاقبا به اطالع واجدين شرايط خواهد رسيد
آخرين مهلت تحويل پيشنهاد و تاريخ گشايش پيشنهادها: طبق تاريخ هاى مندرج در اسناد مناقصه.

الزم به ذكر است پيشنهادهاي ارائه شده توسط مناقصه گران مى بايست حداقل تا 3 ماه از تاريخ تحويل پيشنهاد مالي معتبر باشد.
در صورت نياز به اطالعات بيشتر، متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 5 و 83762604-021 تماس حاصل نمايند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس: 021-41934

روابط عمومي شركت نفت و گاز پارسدفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
    شناسه اگهى 1226857      

ــاختمان  اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى 
شماره  140060312480008333 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض  اقاى خانم هوتن نيك نفس بشناسنامه 5989 كدملى 0072486244 
صادره ازتهران فرزند خسرو متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000353 
ــده است بمساحت 388/66  ــدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا ش در شش
مترمربع ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 
گرگان طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  
ــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى  راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته با ش
بمدت دوماه 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 اول1400/8/30  تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400

حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

ــاختمان  اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى 
شماره 29 1400603124800083 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض  اقاى خانم مهوش نيك نفس بشناسنامه 990  كدملى 0043269753  
صادره ازتهران فرزند مهدى متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000347   
ــدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است بمساحت 335/43  در شش
مترمربع ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 
گرگان طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  
راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته با شند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى 
ــماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ  بمدت دوماه اعتراض خود را با ذكرش
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 اول1400/8/30 تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400 
حجت اهللا تجرى

رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

ــاختمان  ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس اگهى اختصاصى موض
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى 
شماره  140060312480008334 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض  اقاى خانم اقليميا نيك نفس بشناسنامه 419 كدملى 2121399755 
صادره از گرگان فرزند خسرو متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000356    
ــده است بمساحت 398/82   در ششدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا ش
مترمربع ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 
گرگان طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  
ــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى  راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته با ش
بمدت دوماه 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 اول1400/8/30 تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400

حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

ــاختمان   اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى 
شماره  140060312480008330 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض  اقاى خانم هوتن نيك نفس بشناسنامه 5989كدملى 0072486244  
صادره از تهران فرزند خسرو متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000350    
ــدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است بمساحت 332/26  در شش
مترمربع ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 
گرگان طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  
راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته با شند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى 
ــماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ  بمدت دوماه اعتراض خود را با ذكرش
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 اول1400/8/30 تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400
حجت اهللا تجرى

رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

ــاختمان   اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى 
شماره  140060312480008334 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض  اقاى خانماقليميا  نيك نفس بشناسنامه  419 كدملى 2121399755  
صادره از گرگان فرزند خسرو متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000357   
ــده است بمساحت  398/73  در ششدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا ش
مترمربع ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 
گرگان طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  
ــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى  راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته با ش
بمدت دوماه 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 اول1400/8/30 تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400

حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

 اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى 
فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى شماره  
140060312480008333هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه بالمعارض  
ــنامه  990 كدملى 0043269753   صادره  اقاى خانما مهوش   نيك نفس بشناس
از تهران فرزند مهدى متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000349    در 
ششدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است بمساحت  334/94مترمربع 
ــش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 گرگان  ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخ
طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  راى صادره 
فوق الذكر اعتراض داشته با شند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى بمدت دوماه 
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 اول1400/8/30 تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400

حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

ــهيد  ــاختمان ش ــاختمان ادارى (فوقانى س ــراى نازك كارى س ــه و اج           1 – تهي
جمراسى)

           را از طريق مناقصه عمومى واگذار نمايد . لذا از كليه شركت هاى ساختمانى داراى 
رتبه ابنيه 

ــازمان مديريت و برنامه ريزى دعوت به عمل مى آيد مدارك مورد نياز را           4 يا 5 س
جهت ارزيابى 

توان اجراى كار حداكثر تا تاريخ 1400/9/4 به آدرس قم ، ك
يلومتر 17 جاده قديم كاشان ،

ــى،مديريت فنى  ــگر عملياتى 17 مردم پايه على ابن ابيطالب (ع)،گردان مهندس لش
تحويل نماييد .

مدارك مورد نياز : 
1 – آخرين رتبه يا پايه شركت از سازمان مديريت و برنامه ريزى ( گرايش ساختمان ) 

ــط شركت به همراه يك نسخه  2 – فهرست كار هاى انجام شده و در دست اجرا توس

قرارداد ، آدرس محل اجرا مبلغ قرارداد و كليه مدارك مربوط به شروع كار 
و تحويل موقت و قطعى پروژه 

3 – فهرست كاركنان كليدى به همراه سابقه و تخصص هر كدام 
4 – ليست ماشين آالت و تجهيزات آماده به كار يا در دسترس پيمانكار و نحوه تامين 

آن ( مالكيت استيجارى ) 
5 – ارائه تقديرنامه و رضايت نامه و تشويق نامه از كارفرماى قبلى 

6 – ارائه اسناد و مدارك شركت ( اساسنامه ، آگهى تاسيس ، آخرين تغييرات روزنامه 
رسمى ) و رزومه فعاليت هاى 

شركت ( ترجيحا به صورت فيلم و ويديويى لوح فشرده عكس ، اساليد و ... )
7 – هر گونه مدرك و اسناد در خصوص توان اجراى كار پيمانكار 

  هزينه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد .   
  تلفن تماس : 31123149-025    و   09191477441  

 لشگر عملياتى 17 مردم پايه على ابن ابيطالب (ع) سپاه قم 

ــتقر در مناطق 5،  ــا و كارگاه هاي مس ــركت ه به اطالع كليه كارفرمايان ش
ــه عضويت در  ــاند كه در صورت تمايل ب ــهرداري تهران مي رس 21 و 22 ش
ــالمي ايران)  هيات حل اختالف (موضوع ماده 160 قانون كار جمهوري اس
ــد كارفرما بودن و  ــه همراه مداركي كه موي مي توانند تقاضاي كتبي خود ب
ــدت 15 روز به  ــد را از زمان درج آگهي به م ــت در هيات مديره باش يا عضوي
ــران واقع در جاده مخصوص  ــمالغرب ته اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي ش
ــرقي پالك 38 تحويل نمايند. ــفي(بيمه چهارم)، نبش سوم ش  كرج، خ فلس

شرايط عضويت:
1-تابعيت جمهوري اسالمي ايران

2-داشتن سن 30 سال تمام
3-متاهل بودن

ــابقه كار تحت شمول  ــتن حداقل مدرك كارشناسي و چهارسال س 4-داش

قانون كار
ــران ي ا ــالمي  اس ــوري  جمه كار  ــون  قان ــمول   5-مش

6-آشنايي با قانون كار و مقررات 
مرتبط با گواهي وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي 

تبصره:
نمايندگان كارفرماياني كه فاقد مدرك كارشناسي مي باشند به شرط داشتن 
حداقل مدرك گواهي نامه پايان دوره متوسطه و دو دوره (چهار سال) عضويت 
ــل اختالف درآيند. ــد به عضويت هيات ح  در مراجع حل اختالف مي توانن

ــاده 8 آيين نامه انتخابات  ضمناً نظر كارفرمايان را به تبصره هاي 1، 2 و 3 م
اعضاي هيات حل اختالف معطوف ميدارد.

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران                                                                                              
شناسه اگهى 1226874

فراخوان نخست 
لشگر عملياتى 17 مردم پايه على ابن ابيطالب (ع) در نظر دارد : 

آگهي اعالم داوطلبي نمايندگان كارفرمايان در حل اختالف موضوع ماده 160قانون كار 
جمهوري اسالمي ايران

شركت نفت و گاز پارس
 آگهي مناقصه عمومى يك مرحله اى همراه با ارزيابى كيفي 

                              9850720-WSS مناقصه شماره
نوبت اول

شركت نفت و گاز پارس در نظر دارد خريد 75 قلم انواع بلبرينگ مورد نياز خود را با برگزاري مناقصه عمومى يك  مرحله اى طبق شرايط زير از طريق يك 
شركت واجد صالحيت تأمين نمايد.

شرايط و مدارك الزم جهت دريافت استعالم ارزيابي كيفي:
الف) داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع كار

ب)  اساسنامه، اظهارنامه ثبت شركت و آخرين آگهي  تغييرات (مندرج در روزنامه رسمي)
ج)  ارائه كد اقتصادى، شناسه ملي

از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي گردد بالفاصله پس از چاپ آگهي اول و حداكثر 3 (سه) روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم تا پايان ساعت اداري، به نشاني اينترنتي  
 WWW.SETADIRAN.IR  قسمت سامانه مناقصات مراجعه نموده و پس از اخذ كد كاربري و رمز عبور نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايند.

كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت انجام خواهد شد.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

اطالعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
نظر به اينكه به استناد بخشنامه معاون محترم مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت، به شماره 97/213943 مورخ 1397/5/10، انعقاد قرارداد و انجام خريد صرفاً با تأمين كنندگاني كه نام آن ها 
در فهرست بلند سامانه تأمين الكترونيكي كاالي صنعت نفت (EP) قرار دارد، امكان پذير است. بنابراين مناقصه گر موظف به انجام تشريفات الزم جهت قرارگرفتن در فهرست سامانه EP تا تاريخ 

انعقاد قرارداد بوده و هرگونه تبعات ناشي از عدم رعايت مقررات فوق، متوجه مناقصه گر خواهد بود.
آخرين مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي كيفي: دو هفته پس از آخرين مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي در سامانه مذكور بارگذاري نمايند.

تاريخ و محل تحويل اسناد مناقصه: متعاقبا به اطالع واجدين شرايط خواهد رسيد
آخرين مهلت تحويل پيشنهاد و تاريخ گشايش پيشنهادها: طبق تاريخ هاى مندرج در اسناد مناقصه.

الزم به ذكر است پيشنهادهاي ارائه شده توسط مناقصه گران مى بايست حداقل تا 3 ماه از تاريخ تحويل پيشنهاد مالي معتبر باشد.
در صورت نياز به اطالعات بيشتر، متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 5 و 83762604-021 تماس حاصل نمايند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس: 021-41934

روابط عمومي شركت نفت و گاز پارسدفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
    شناسه اگهى 1226857      

ــاختمان  اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى 
شماره  140060312480008333 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض  اقاى خانم هوتن نيك نفس بشناسنامه 5989 كدملى 0072486244 
صادره ازتهران فرزند خسرو متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000353 
ــده است بمساحت 388/66  ــدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا ش در شش
مترمربع ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 
گرگان طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  
ــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى  راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته با ش
بمدت دوماه 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 اول1400/8/30  تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400

حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

ــاختمان  اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى 
شماره 29 1400603124800083 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض  اقاى خانم مهوش نيك نفس بشناسنامه 990  كدملى 0043269753  
صادره ازتهران فرزند مهدى متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000347   
ــدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است بمساحت 335/43  در شش
مترمربع ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 
گرگان طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  
راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته با شند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى 
ــماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ  بمدت دوماه اعتراض خود را با ذكرش
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 اول1400/8/30 تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400 
حجت اهللا تجرى

رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

ــاختمان  ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس اگهى اختصاصى موض
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى 
شماره  140060312480008334 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض  اقاى خانم اقليميا نيك نفس بشناسنامه 419 كدملى 2121399755 
صادره از گرگان فرزند خسرو متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000356    
ــده است بمساحت 398/82   در ششدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا ش
مترمربع ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 
گرگان طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  
ــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى  راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته با ش
بمدت دوماه 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 اول1400/8/30 تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400

حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

ــاختمان   اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى 
شماره  140060312480008330 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض  اقاى خانم هوتن نيك نفس بشناسنامه 5989كدملى 0072486244  
صادره از تهران فرزند خسرو متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000350    
ــدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است بمساحت 332/26  در شش
مترمربع ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 
گرگان طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  
راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته با شند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى 
ــماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ  بمدت دوماه اعتراض خود را با ذكرش
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 اول1400/8/30 تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400
حجت اهللا تجرى

رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

ــاختمان   اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى 
شماره  140060312480008334 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض  اقاى خانماقليميا  نيك نفس بشناسنامه  419 كدملى 2121399755  
صادره از گرگان فرزند خسرو متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000357   
ــده است بمساحت  398/73  در ششدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا ش
مترمربع ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 
گرگان طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  
ــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى  راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته با ش
بمدت دوماه 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 اول1400/8/30 تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400

حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

 اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى 
فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى شماره  
140060312480008333هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه بالمعارض  
ــنامه  990 كدملى 0043269753   صادره  اقاى خانما مهوش   نيك نفس بشناس
از تهران فرزند مهدى متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000349    در 
ششدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است بمساحت  334/94مترمربع 
ــش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 گرگان  ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخ
طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  راى صادره 
فوق الذكر اعتراض داشته با شند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى بمدت دوماه 
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 اول1400/8/30 تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400

حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

ــهيد  ــاختمان ش ــاختمان ادارى (فوقانى س ــراى نازك كارى س ــه و اج           1 – تهي
جمراسى)

           را از طريق مناقصه عمومى واگذار نمايد . لذا از كليه شركت هاى ساختمانى داراى 
رتبه ابنيه 

ــازمان مديريت و برنامه ريزى دعوت به عمل مى آيد مدارك مورد نياز را           4 يا 5 س
جهت ارزيابى 

توان اجراى كار حداكثر تا تاريخ 1400/9/4 به آدرس قم ، ك
يلومتر 17 جاده قديم كاشان ،

ــى،مديريت فنى  ــگر عملياتى 17 مردم پايه على ابن ابيطالب (ع)،گردان مهندس لش
تحويل نماييد .

مدارك مورد نياز : 
1 – آخرين رتبه يا پايه شركت از سازمان مديريت و برنامه ريزى ( گرايش ساختمان ) 

ــط شركت به همراه يك نسخه  2 – فهرست كار هاى انجام شده و در دست اجرا توس

قرارداد ، آدرس محل اجرا مبلغ قرارداد و كليه مدارك مربوط به شروع كار 
و تحويل موقت و قطعى پروژه 

3 – فهرست كاركنان كليدى به همراه سابقه و تخصص هر كدام 
4 – ليست ماشين آالت و تجهيزات آماده به كار يا در دسترس پيمانكار و نحوه تامين 

آن ( مالكيت استيجارى ) 
5 – ارائه تقديرنامه و رضايت نامه و تشويق نامه از كارفرماى قبلى 

6 – ارائه اسناد و مدارك شركت ( اساسنامه ، آگهى تاسيس ، آخرين تغييرات روزنامه 
رسمى ) و رزومه فعاليت هاى 

شركت ( ترجيحا به صورت فيلم و ويديويى لوح فشرده عكس ، اساليد و ... )
7 – هر گونه مدرك و اسناد در خصوص توان اجراى كار پيمانكار 

  هزينه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد .   
  تلفن تماس : 31123149-025    و   09191477441  

 لشگر عملياتى 17 مردم پايه على ابن ابيطالب (ع) سپاه قم 

ــتقر در مناطق 5،  ــا و كارگاه هاي مس ــركت ه به اطالع كليه كارفرمايان ش
ــه عضويت در  ــاند كه در صورت تمايل ب ــهرداري تهران مي رس 21 و 22 ش
ــالمي ايران)  هيات حل اختالف (موضوع ماده 160 قانون كار جمهوري اس
ــد كارفرما بودن و  ــه همراه مداركي كه موي مي توانند تقاضاي كتبي خود ب
ــدت 15 روز به  ــد را از زمان درج آگهي به م ــت در هيات مديره باش يا عضوي
ــران واقع در جاده مخصوص  ــمالغرب ته اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي ش
ــرقي پالك 38 تحويل نمايند. ــفي(بيمه چهارم)، نبش سوم ش  كرج، خ فلس

شرايط عضويت:
1-تابعيت جمهوري اسالمي ايران

2-داشتن سن 30 سال تمام
3-متاهل بودن

ــابقه كار تحت شمول  ــتن حداقل مدرك كارشناسي و چهارسال س 4-داش

قانون كار
ــران ي ا ــالمي  اس ــوري  جمه كار  ــون  قان ــمول   5-مش

6-آشنايي با قانون كار و مقررات 
مرتبط با گواهي وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي 

تبصره:
نمايندگان كارفرماياني كه فاقد مدرك كارشناسي مي باشند به شرط داشتن 
حداقل مدرك گواهي نامه پايان دوره متوسطه و دو دوره (چهار سال) عضويت 
ــل اختالف درآيند. ــد به عضويت هيات ح  در مراجع حل اختالف مي توانن

ــاده 8 آيين نامه انتخابات  ضمناً نظر كارفرمايان را به تبصره هاي 1، 2 و 3 م
اعضاي هيات حل اختالف معطوف ميدارد.

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران                                                                                              
شناسه اگهى 1226874

فراخوان نخست 
لشگر عملياتى 17 مردم پايه على ابن ابيطالب (ع) در نظر دارد : 

آگهي اعالم داوطلبي نمايندگان كارفرمايان در حل اختالف موضوع ماده 160قانون كار 
جمهوري اسالمي ايران

شركت نفت و گاز پارس
 آگهي مناقصه عمومى يك مرحله اى همراه با ارزيابى كيفي 

                              9850720-WSS مناقصه شماره
نوبت اول

شركت نفت و گاز پارس در نظر دارد خريد 75 قلم انواع بلبرينگ مورد نياز خود را با برگزاري مناقصه عمومى يك  مرحله اى طبق شرايط زير از طريق يك 
شركت واجد صالحيت تأمين نمايد.

شرايط و مدارك الزم جهت دريافت استعالم ارزيابي كيفي:
الف) داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع كار

ب)  اساسنامه، اظهارنامه ثبت شركت و آخرين آگهي  تغييرات (مندرج در روزنامه رسمي)
ج)  ارائه كد اقتصادى، شناسه ملي

از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي گردد بالفاصله پس از چاپ آگهي اول و حداكثر 3 (سه) روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم تا پايان ساعت اداري، به نشاني اينترنتي  
 WWW.SETADIRAN.IR  قسمت سامانه مناقصات مراجعه نموده و پس از اخذ كد كاربري و رمز عبور نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايند.

كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت انجام خواهد شد.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

اطالعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
نظر به اينكه به استناد بخشنامه معاون محترم مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت، به شماره 97/213943 مورخ 1397/5/10، انعقاد قرارداد و انجام خريد صرفاً با تأمين كنندگاني كه نام آن ها 
در فهرست بلند سامانه تأمين الكترونيكي كاالي صنعت نفت (EP) قرار دارد، امكان پذير است. بنابراين مناقصه گر موظف به انجام تشريفات الزم جهت قرارگرفتن در فهرست سامانه EP تا تاريخ 

انعقاد قرارداد بوده و هرگونه تبعات ناشي از عدم رعايت مقررات فوق، متوجه مناقصه گر خواهد بود.
آخرين مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي كيفي: دو هفته پس از آخرين مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي در سامانه مذكور بارگذاري نمايند.

تاريخ و محل تحويل اسناد مناقصه: متعاقبا به اطالع واجدين شرايط خواهد رسيد
آخرين مهلت تحويل پيشنهاد و تاريخ گشايش پيشنهادها: طبق تاريخ هاى مندرج در اسناد مناقصه.

الزم به ذكر است پيشنهادهاي ارائه شده توسط مناقصه گران مى بايست حداقل تا 3 ماه از تاريخ تحويل پيشنهاد مالي معتبر باشد.
در صورت نياز به اطالعات بيشتر، متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 5 و 83762604-021 تماس حاصل نمايند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس: 021-41934

روابط عمومي شركت نفت و گاز پارسدفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
    شناسه اگهى 1226857      

ــاختمان  اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى 
شماره  140060312480008333 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض  اقاى خانم هوتن نيك نفس بشناسنامه 5989 كدملى 0072486244 
صادره ازتهران فرزند خسرو متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000353 
ــده است بمساحت 388/66  ــدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا ش در شش
مترمربع ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 
گرگان طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  
ــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى  راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته با ش
بمدت دوماه 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 اول1400/8/30  تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400

حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

ــاختمان  اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى 
شماره 29 1400603124800083 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض  اقاى خانم مهوش نيك نفس بشناسنامه 990  كدملى 0043269753  
صادره ازتهران فرزند مهدى متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000347   
ــدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است بمساحت 335/43  در شش
مترمربع ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 
گرگان طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  
راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته با شند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى 
ــماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ  بمدت دوماه اعتراض خود را با ذكرش
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 اول1400/8/30 تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400 
حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

ــاختمان  ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس اگهى اختصاصى موض
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى 
شماره  140060312480008334 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض  اقاى خانم اقليميا نيك نفس بشناسنامه 419 كدملى 2121399755 
صادره از گرگان فرزند خسرو متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000356    
ــده است بمساحت 398/82   در ششدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا ش
مترمربع ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 
گرگان طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  
ــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى  راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته با ش
بمدت دوماه 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 اول1400/8/30 تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400

حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

ــاختمان   اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى 
شماره  140060312480008330 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض  اقاى خانم هوتن نيك نفس بشناسنامه 5989كدملى 0072486244  
صادره از تهران فرزند خسرو متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000350    
ــدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است بمساحت 332/26  در شش
مترمربع ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 
گرگان طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  
راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته با شند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى 
ــماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ  بمدت دوماه اعتراض خود را با ذكرش
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 اول1400/8/30 تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400
حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

ــاختمان   اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى 
شماره  140060312480008334 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض  اقاى خانماقليميا  نيك نفس بشناسنامه  419 كدملى 2121399755  
صادره از گرگان فرزند خسرو متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000357   
ــده است بمساحت  398/73  در ششدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا ش
مترمربع ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 
گرگان طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  
ــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى  راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته با ش
بمدت دوماه 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 اول1400/8/30 تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400

حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

 اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى 
فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى شماره  
140060312480008333هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه بالمعارض  
ــنامه  990 كدملى 0043269753   صادره  اقاى خانما مهوش   نيك نفس بشناس
از تهران فرزند مهدى متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000349    در 
ششدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است بمساحت  334/94مترمربع 
ــش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 گرگان  ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخ
طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  راى صادره 
فوق الذكر اعتراض داشته با شند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى بمدت دوماه 
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 اول1400/8/30 تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400

حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

ــهيد  ــاختمان ش ــاختمان ادارى (فوقانى س ــراى نازك كارى س ــه و اج           1 – تهي
جمراسى)

           را از طريق مناقصه عمومى واگذار نمايد . لذا از كليه شركت هاى ساختمانى داراى 
رتبه ابنيه 

ــازمان مديريت و برنامه ريزى دعوت به عمل مى آيد مدارك مورد نياز را           4 يا 5 س
جهت ارزيابى 

توان اجراى كار حداكثر تا تاريخ 1400/9/4 به آدرس قم ، ك
يلومتر 17 جاده قديم كاشان ،

ــى،مديريت فنى  ــگر عملياتى 17 مردم پايه على ابن ابيطالب (ع)،گردان مهندس لش
تحويل نماييد .

مدارك مورد نياز : 
1 – آخرين رتبه يا پايه شركت از سازمان مديريت و برنامه ريزى ( گرايش ساختمان ) 

ــط شركت به همراه يك نسخه  2 – فهرست كار هاى انجام شده و در دست اجرا توس

قرارداد ، آدرس محل اجرا مبلغ قرارداد و كليه مدارك مربوط به شروع كار 
و تحويل موقت و قطعى پروژه 

3 – فهرست كاركنان كليدى به همراه سابقه و تخصص هر كدام 
4 – ليست ماشين آالت و تجهيزات آماده به كار يا در دسترس پيمانكار و نحوه تامين 

آن ( مالكيت استيجارى ) 
5 – ارائه تقديرنامه و رضايت نامه و تشويق نامه از كارفرماى قبلى 

6 – ارائه اسناد و مدارك شركت ( اساسنامه ، آگهى تاسيس ، آخرين تغييرات روزنامه 
رسمى ) و رزومه فعاليت هاى 

شركت ( ترجيحا به صورت فيلم و ويديويى لوح فشرده عكس ، اساليد و ... )
7 – هر گونه مدرك و اسناد در خصوص توان اجراى كار پيمانكار 

  هزينه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد .   
  تلفن تماس : 31123149-025    و   09191477441  

 لشگر عملياتى 17 مردم پايه على ابن ابيطالب (ع) سپاه قم 

ــتقر در مناطق 5،  ــا و كارگاه هاي مس ــركت ه به اطالع كليه كارفرمايان ش
ــه عضويت در  ــاند كه در صورت تمايل ب ــهرداري تهران مي رس 21 و 22 ش
ــالمي ايران)  هيات حل اختالف (موضوع ماده 160 قانون كار جمهوري اس
ــد كارفرما بودن و  ــه همراه مداركي كه موي مي توانند تقاضاي كتبي خود ب
ــدت 15 روز به  ــد را از زمان درج آگهي به م ــت در هيات مديره باش يا عضوي
ــران واقع در جاده مخصوص  ــمالغرب ته اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي ش
ــرقي پالك 38 تحويل نمايند. ــفي(بيمه چهارم)، نبش سوم ش  كرج، خ فلس

شرايط عضويت:
1-تابعيت جمهوري اسالمي ايران

2-داشتن سن 30 سال تمام
3-متاهل بودن

ــابقه كار تحت شمول  ــتن حداقل مدرك كارشناسي و چهارسال س 4-داش

قانون كار
ــران ي ا ــالمي  اس ــوري  جمه كار  ــون  قان ــمول   5-مش

6-آشنايي با قانون كار و مقررات 
مرتبط با گواهي وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي 

تبصره:
نمايندگان كارفرماياني كه فاقد مدرك كارشناسي مي باشند به شرط داشتن 
حداقل مدرك گواهي نامه پايان دوره متوسطه و دو دوره (چهار سال) عضويت 
ــل اختالف درآيند. ــد به عضويت هيات ح  در مراجع حل اختالف مي توانن

ــاده 8 آيين نامه انتخابات  ضمناً نظر كارفرمايان را به تبصره هاي 1، 2 و 3 م
اعضاي هيات حل اختالف معطوف ميدارد.

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران                                                                                              
شناسه اگهى 1226874

فراخوان نخست 
لشگر عملياتى 17 مردم پايه على ابن ابيطالب (ع) در نظر دارد : 

آگهي اعالم داوطلبي نمايندگان كارفرمايان در حل اختالف موضوع ماده 160قانون كار 
جمهوري اسالمي ايران

شركت نفت و گاز پارس
 آگهي مناقصه عمومى يك مرحله اى همراه با ارزيابى كيفي 

                              9850720-WSS مناقصه شماره
نوبت اول

شركت نفت و گاز پارس در نظر دارد خريد 75 قلم انواع بلبرينگ مورد نياز خود را با برگزاري مناقصه عمومى يك  مرحله اى طبق شرايط زير از طريق يك 
شركت واجد صالحيت تأمين نمايد.

شرايط و مدارك الزم جهت دريافت استعالم ارزيابي كيفي:
الف) داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع كار

ب)  اساسنامه، اظهارنامه ثبت شركت و آخرين آگهي  تغييرات (مندرج در روزنامه رسمي)
ج)  ارائه كد اقتصادى، شناسه ملي

از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي گردد بالفاصله پس از چاپ آگهي اول و حداكثر 3 (سه) روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم تا پايان ساعت اداري، به نشاني اينترنتي  
 WWW.SETADIRAN.IR  قسمت سامانه مناقصات مراجعه نموده و پس از اخذ كد كاربري و رمز عبور نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايند.

كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت انجام خواهد شد.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

اطالعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
نظر به اينكه به استناد بخشنامه معاون محترم مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت، به شماره 97/213943 مورخ 1397/5/10، انعقاد قرارداد و انجام خريد صرفاً با تأمين كنندگاني كه نام آن ها 
در فهرست بلند سامانه تأمين الكترونيكي كاالي صنعت نفت (EP) قرار دارد، امكان پذير است. بنابراين مناقصه گر موظف به انجام تشريفات الزم جهت قرارگرفتن در فهرست سامانه EP تا تاريخ 

انعقاد قرارداد بوده و هرگونه تبعات ناشي از عدم رعايت مقررات فوق، متوجه مناقصه گر خواهد بود.
آخرين مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي كيفي: دو هفته پس از آخرين مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي در سامانه مذكور بارگذاري نمايند.

تاريخ و محل تحويل اسناد مناقصه: متعاقبا به اطالع واجدين شرايط خواهد رسيد
آخرين مهلت تحويل پيشنهاد و تاريخ گشايش پيشنهادها: طبق تاريخ هاى مندرج در اسناد مناقصه.

الزم به ذكر است پيشنهادهاي ارائه شده توسط مناقصه گران مى بايست حداقل تا 3 ماه از تاريخ تحويل پيشنهاد مالي معتبر باشد.
در صورت نياز به اطالعات بيشتر، متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 5 و 83762604-021 تماس حاصل نمايند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس: 021-41934

روابط عمومي شركت نفت و گاز پارسدفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
    شناسه اگهى 1226857      

ــاختمان  اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى 
شماره  140060312480008333 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض  اقاى خانم هوتن نيك نفس بشناسنامه 5989 كدملى 0072486244 
صادره ازتهران فرزند خسرو متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000353 
ــده است بمساحت 388/66  ــدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا ش در شش
مترمربع ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 
گرگان طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  
ــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى  راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته با ش
بمدت دوماه 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 اول1400/8/30  تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400

حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

ــاختمان  اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى 
شماره 29 1400603124800083 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض  اقاى خانم مهوش نيك نفس بشناسنامه 990  كدملى 0043269753  
صادره ازتهران فرزند مهدى متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000347   
ــدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است بمساحت 335/43  در شش
مترمربع ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 
گرگان طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  
راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته با شند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى 
ــماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ  بمدت دوماه اعتراض خود را با ذكرش
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 اول1400/8/30 تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400 
حجت اهللا تجرى

رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

ــاختمان  ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس اگهى اختصاصى موض
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى 
شماره  140060312480008334 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض  اقاى خانم اقليميا نيك نفس بشناسنامه 419 كدملى 2121399755 
صادره از گرگان فرزند خسرو متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000356    
ــده است بمساحت 398/82   در ششدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا ش
مترمربع ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 
گرگان طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  
ــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى  راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته با ش
بمدت دوماه 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 اول1400/8/30 تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400

حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

ــاختمان   اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى 
شماره  140060312480008330 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض  اقاى خانم هوتن نيك نفس بشناسنامه 5989كدملى 0072486244  
صادره از تهران فرزند خسرو متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000350    
ــدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است بمساحت 332/26  در شش
مترمربع ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 
گرگان طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  
راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته با شند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى 
ــماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ  بمدت دوماه اعتراض خود را با ذكرش
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 اول1400/8/30 تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400
حجت اهللا تجرى

رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

ــاختمان   اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى 
شماره  140060312480008334 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض  اقاى خانماقليميا  نيك نفس بشناسنامه  419 كدملى 2121399755  
صادره از گرگان فرزند خسرو متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000357   
ــده است بمساحت  398/73  در ششدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا ش
مترمربع ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 
گرگان طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  
ــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى  راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته با ش
بمدت دوماه 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 اول1400/8/30 تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400

حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

 اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى 
فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى شماره  
140060312480008333هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه بالمعارض  
ــنامه  990 كدملى 0043269753   صادره  اقاى خانما مهوش   نيك نفس بشناس
از تهران فرزند مهدى متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000349    در 
ششدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است بمساحت  334/94مترمربع 
ــش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 گرگان  ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخ
طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  راى صادره 
فوق الذكر اعتراض داشته با شند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى بمدت دوماه 
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 اول1400/8/30 تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400

حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

ــهيد  ــاختمان ش ــاختمان ادارى (فوقانى س ــراى نازك كارى س ــه و اج           1 – تهي
جمراسى)

           را از طريق مناقصه عمومى واگذار نمايد . لذا از كليه شركت هاى ساختمانى داراى 
رتبه ابنيه 

ــازمان مديريت و برنامه ريزى دعوت به عمل مى آيد مدارك مورد نياز را           4 يا 5 س
جهت ارزيابى 

توان اجراى كار حداكثر تا تاريخ 1400/9/4 به آدرس قم ، ك
يلومتر 17 جاده قديم كاشان ،

ــى،مديريت فنى  ــگر عملياتى 17 مردم پايه على ابن ابيطالب (ع)،گردان مهندس لش
تحويل نماييد .

مدارك مورد نياز : 
1 – آخرين رتبه يا پايه شركت از سازمان مديريت و برنامه ريزى ( گرايش ساختمان ) 

ــط شركت به همراه يك نسخه  2 – فهرست كار هاى انجام شده و در دست اجرا توس

قرارداد ، آدرس محل اجرا مبلغ قرارداد و كليه مدارك مربوط به شروع كار 
و تحويل موقت و قطعى پروژه 

3 – فهرست كاركنان كليدى به همراه سابقه و تخصص هر كدام 
4 – ليست ماشين آالت و تجهيزات آماده به كار يا در دسترس پيمانكار و نحوه تامين 

آن ( مالكيت استيجارى ) 
5 – ارائه تقديرنامه و رضايت نامه و تشويق نامه از كارفرماى قبلى 

6 – ارائه اسناد و مدارك شركت ( اساسنامه ، آگهى تاسيس ، آخرين تغييرات روزنامه 
رسمى ) و رزومه فعاليت هاى 

شركت ( ترجيحا به صورت فيلم و ويديويى لوح فشرده عكس ، اساليد و ... )
7 – هر گونه مدرك و اسناد در خصوص توان اجراى كار پيمانكار 

  هزينه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد .   
  تلفن تماس : 31123149-025    و   09191477441  

 لشگر عملياتى 17 مردم پايه على ابن ابيطالب (ع) سپاه قم 

ــتقر در مناطق 5،  ــا و كارگاه هاي مس ــركت ه به اطالع كليه كارفرمايان ش
ــه عضويت در  ــاند كه در صورت تمايل ب ــهرداري تهران مي رس 21 و 22 ش
ــالمي ايران)  هيات حل اختالف (موضوع ماده 160 قانون كار جمهوري اس
ــد كارفرما بودن و  ــه همراه مداركي كه موي مي توانند تقاضاي كتبي خود ب
ــدت 15 روز به  ــد را از زمان درج آگهي به م ــت در هيات مديره باش يا عضوي
ــران واقع در جاده مخصوص  ــمالغرب ته اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي ش
ــرقي پالك 38 تحويل نمايند. ــفي(بيمه چهارم)، نبش سوم ش  كرج، خ فلس

شرايط عضويت:
1-تابعيت جمهوري اسالمي ايران

2-داشتن سن 30 سال تمام
3-متاهل بودن

ــابقه كار تحت شمول  ــتن حداقل مدرك كارشناسي و چهارسال س 4-داش

قانون كار
ــران ي ا ــالمي  اس ــوري  جمه كار  ــون  قان ــمول   5-مش

6-آشنايي با قانون كار و مقررات 
مرتبط با گواهي وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي 

تبصره:
نمايندگان كارفرماياني كه فاقد مدرك كارشناسي مي باشند به شرط داشتن 
حداقل مدرك گواهي نامه پايان دوره متوسطه و دو دوره (چهار سال) عضويت 
ــل اختالف درآيند. ــد به عضويت هيات ح  در مراجع حل اختالف مي توانن

ــاده 8 آيين نامه انتخابات  ضمناً نظر كارفرمايان را به تبصره هاي 1، 2 و 3 م
اعضاي هيات حل اختالف معطوف ميدارد.

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران                                                                                              
شناسه اگهى 1226874

فراخوان نخست 
لشگر عملياتى 17 مردم پايه على ابن ابيطالب (ع) در نظر دارد : 

آگهي اعالم داوطلبي نمايندگان كارفرمايان در حل اختالف موضوع ماده 160قانون كار 
جمهوري اسالمي ايران

شركت نفت و گاز پارس
 آگهي مناقصه عمومى يك مرحله اى همراه با ارزيابى كيفي 

                              9850720-WSS مناقصه شماره
نوبت اول

شركت نفت و گاز پارس در نظر دارد خريد 75 قلم انواع بلبرينگ مورد نياز خود را با برگزاري مناقصه عمومى يك  مرحله اى طبق شرايط زير از طريق يك 
شركت واجد صالحيت تأمين نمايد.

شرايط و مدارك الزم جهت دريافت استعالم ارزيابي كيفي:
الف) داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع كار

ب)  اساسنامه، اظهارنامه ثبت شركت و آخرين آگهي  تغييرات (مندرج در روزنامه رسمي)
ج)  ارائه كد اقتصادى، شناسه ملي

از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي گردد بالفاصله پس از چاپ آگهي اول و حداكثر 3 (سه) روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم تا پايان ساعت اداري، به نشاني اينترنتي  
 WWW.SETADIRAN.IR  قسمت سامانه مناقصات مراجعه نموده و پس از اخذ كد كاربري و رمز عبور نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايند.

كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت انجام خواهد شد.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

اطالعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
نظر به اينكه به استناد بخشنامه معاون محترم مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت، به شماره 97/213943 مورخ 1397/5/10، انعقاد قرارداد و انجام خريد صرفاً با تأمين كنندگاني كه نام آن ها 
در فهرست بلند سامانه تأمين الكترونيكي كاالي صنعت نفت (EP) قرار دارد، امكان پذير است. بنابراين مناقصه گر موظف به انجام تشريفات الزم جهت قرارگرفتن در فهرست سامانه EP تا تاريخ 

انعقاد قرارداد بوده و هرگونه تبعات ناشي از عدم رعايت مقررات فوق، متوجه مناقصه گر خواهد بود.
آخرين مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي كيفي: دو هفته پس از آخرين مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي در سامانه مذكور بارگذاري نمايند.

تاريخ و محل تحويل اسناد مناقصه: متعاقبا به اطالع واجدين شرايط خواهد رسيد
آخرين مهلت تحويل پيشنهاد و تاريخ گشايش پيشنهادها: طبق تاريخ هاى مندرج در اسناد مناقصه.

الزم به ذكر است پيشنهادهاي ارائه شده توسط مناقصه گران مى بايست حداقل تا 3 ماه از تاريخ تحويل پيشنهاد مالي معتبر باشد.
در صورت نياز به اطالعات بيشتر، متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 5 و 83762604-021 تماس حاصل نمايند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس: 021-41934

روابط عمومي شركت نفت و گاز پارسدفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
    شناسه اگهى 1226857      

ــاختمان  اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى 
شماره  140060312480008333 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض  اقاى خانم هوتن نيك نفس بشناسنامه 5989 كدملى 0072486244 
صادره ازتهران فرزند خسرو متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000353 
ــده است بمساحت 388/66  ــدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا ش در شش
مترمربع ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 
گرگان طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  
ــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى  راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته با ش
بمدت دوماه 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 اول1400/8/30  تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400

حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

ــاختمان  اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى 
شماره 29 1400603124800083 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض  اقاى خانم مهوش نيك نفس بشناسنامه 990  كدملى 0043269753  
صادره ازتهران فرزند مهدى متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000347   
ــدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است بمساحت 335/43  در شش
مترمربع ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 
گرگان طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  
راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته با شند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى 
ــماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ  بمدت دوماه اعتراض خود را با ذكرش
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 اول1400/8/30 تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400 
حجت اهللا تجرى

رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

ــاختمان  ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس اگهى اختصاصى موض
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى 
شماره  140060312480008334 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض  اقاى خانم اقليميا نيك نفس بشناسنامه 419 كدملى 2121399755 
صادره از گرگان فرزند خسرو متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000356    
ــده است بمساحت 398/82   در ششدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا ش
مترمربع ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 
گرگان طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  
ــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى  راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته با ش
بمدت دوماه 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 اول1400/8/30 تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400

حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

ــاختمان   اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى 
شماره  140060312480008330 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض  اقاى خانم هوتن نيك نفس بشناسنامه 5989كدملى 0072486244  
صادره از تهران فرزند خسرو متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000350    
ــدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است بمساحت 332/26  در شش
مترمربع ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 
گرگان طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  
راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته با شند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى 
ــماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ  بمدت دوماه اعتراض خود را با ذكرش
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 اول1400/8/30 تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400
حجت اهللا تجرى

رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

ــاختمان   اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى 
شماره  140060312480008334 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض  اقاى خانماقليميا  نيك نفس بشناسنامه  419 كدملى 2121399755  
صادره از گرگان فرزند خسرو متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000357   
ــده است بمساحت  398/73  در ششدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا ش
مترمربع ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 
گرگان طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  
ــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى  راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته با ش
بمدت دوماه 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 اول1400/8/30 تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400

حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

 اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى 
فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى شماره  
140060312480008333هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه بالمعارض  
ــنامه  990 كدملى 0043269753   صادره  اقاى خانما مهوش   نيك نفس بشناس
از تهران فرزند مهدى متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000349    در 
ششدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است بمساحت  334/94مترمربع 
ــش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 گرگان  ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخ
طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  راى صادره 
فوق الذكر اعتراض داشته با شند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى بمدت دوماه 
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 اول1400/8/30 تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400

حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

ــهيد  ــاختمان ش ــاختمان ادارى (فوقانى س ــراى نازك كارى س ــه و اج           1 – تهي
جمراسى)

           را از طريق مناقصه عمومى واگذار نمايد . لذا از كليه شركت هاى ساختمانى داراى 
رتبه ابنيه 

ــازمان مديريت و برنامه ريزى دعوت به عمل مى آيد مدارك مورد نياز را           4 يا 5 س
جهت ارزيابى 

توان اجراى كار حداكثر تا تاريخ 1400/9/4 به آدرس قم ، ك
يلومتر 17 جاده قديم كاشان ،

ــى،مديريت فنى  ــگر عملياتى 17 مردم پايه على ابن ابيطالب (ع)،گردان مهندس لش
تحويل نماييد .

مدارك مورد نياز : 
1 – آخرين رتبه يا پايه شركت از سازمان مديريت و برنامه ريزى ( گرايش ساختمان ) 

ــط شركت به همراه يك نسخه  2 – فهرست كار هاى انجام شده و در دست اجرا توس

قرارداد ، آدرس محل اجرا مبلغ قرارداد و كليه مدارك مربوط به شروع كار 
و تحويل موقت و قطعى پروژه 

3 – فهرست كاركنان كليدى به همراه سابقه و تخصص هر كدام 
4 – ليست ماشين آالت و تجهيزات آماده به كار يا در دسترس پيمانكار و نحوه تامين 

آن ( مالكيت استيجارى ) 
5 – ارائه تقديرنامه و رضايت نامه و تشويق نامه از كارفرماى قبلى 

6 – ارائه اسناد و مدارك شركت ( اساسنامه ، آگهى تاسيس ، آخرين تغييرات روزنامه 
رسمى ) و رزومه فعاليت هاى 

شركت ( ترجيحا به صورت فيلم و ويديويى لوح فشرده عكس ، اساليد و ... )
7 – هر گونه مدرك و اسناد در خصوص توان اجراى كار پيمانكار 

  هزينه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد .   
  تلفن تماس : 31123149-025    و   09191477441  

 لشگر عملياتى 17 مردم پايه على ابن ابيطالب (ع) سپاه قم 

ــتقر در مناطق 5،  ــا و كارگاه هاي مس ــركت ه به اطالع كليه كارفرمايان ش
ــه عضويت در  ــاند كه در صورت تمايل ب ــهرداري تهران مي رس 21 و 22 ش
ــالمي ايران)  هيات حل اختالف (موضوع ماده 160 قانون كار جمهوري اس
ــد كارفرما بودن و  ــه همراه مداركي كه موي مي توانند تقاضاي كتبي خود ب
ــدت 15 روز به  ــد را از زمان درج آگهي به م ــت در هيات مديره باش يا عضوي
ــران واقع در جاده مخصوص  ــمالغرب ته اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي ش
ــرقي پالك 38 تحويل نمايند. ــفي(بيمه چهارم)، نبش سوم ش  كرج، خ فلس

شرايط عضويت:
1-تابعيت جمهوري اسالمي ايران

2-داشتن سن 30 سال تمام
3-متاهل بودن

ــابقه كار تحت شمول  ــتن حداقل مدرك كارشناسي و چهارسال س 4-داش

قانون كار
ــران ي ا ــالمي  اس ــوري  جمه كار  ــون  قان ــمول   5-مش

6-آشنايي با قانون كار و مقررات 
مرتبط با گواهي وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي 

تبصره:
نمايندگان كارفرماياني كه فاقد مدرك كارشناسي مي باشند به شرط داشتن 
حداقل مدرك گواهي نامه پايان دوره متوسطه و دو دوره (چهار سال) عضويت 
ــل اختالف درآيند. ــد به عضويت هيات ح  در مراجع حل اختالف مي توانن

ــاده 8 آيين نامه انتخابات  ضمناً نظر كارفرمايان را به تبصره هاي 1، 2 و 3 م
اعضاي هيات حل اختالف معطوف ميدارد.

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران                                                                                              
شناسه اگهى 1226874

فراخوان نخست 
لشگر عملياتى 17 مردم پايه على ابن ابيطالب (ع) در نظر دارد : 

آگهي اعالم داوطلبي نمايندگان كارفرمايان در حل اختالف موضوع ماده 160قانون كار 
جمهوري اسالمي ايران

شركت نفت و گاز پارس
 آگهي مناقصه عمومى يك مرحله اى همراه با ارزيابى كيفي 

                              9850720-WSS مناقصه شماره
نوبت اول

شركت نفت و گاز پارس در نظر دارد خريد 75 قلم انواع بلبرينگ مورد نياز خود را با برگزاري مناقصه عمومى يك  مرحله اى طبق شرايط زير از طريق يك 
شركت واجد صالحيت تأمين نمايد.

شرايط و مدارك الزم جهت دريافت استعالم ارزيابي كيفي:
الف) داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع كار

ب)  اساسنامه، اظهارنامه ثبت شركت و آخرين آگهي  تغييرات (مندرج در روزنامه رسمي)
ج)  ارائه كد اقتصادى، شناسه ملي

از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي گردد بالفاصله پس از چاپ آگهي اول و حداكثر 3 (سه) روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم تا پايان ساعت اداري، به نشاني اينترنتي  
 WWW.SETADIRAN.IR  قسمت سامانه مناقصات مراجعه نموده و پس از اخذ كد كاربري و رمز عبور نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايند.

كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت انجام خواهد شد.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

اطالعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
نظر به اينكه به استناد بخشنامه معاون محترم مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت، به شماره 97/213943 مورخ 1397/5/10، انعقاد قرارداد و انجام خريد صرفاً با تأمين كنندگاني كه نام آن ها 
در فهرست بلند سامانه تأمين الكترونيكي كاالي صنعت نفت (EP) قرار دارد، امكان پذير است. بنابراين مناقصه گر موظف به انجام تشريفات الزم جهت قرارگرفتن در فهرست سامانه EP تا تاريخ 

انعقاد قرارداد بوده و هرگونه تبعات ناشي از عدم رعايت مقررات فوق، متوجه مناقصه گر خواهد بود.
آخرين مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي كيفي: دو هفته پس از آخرين مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي در سامانه مذكور بارگذاري نمايند.

تاريخ و محل تحويل اسناد مناقصه: متعاقبا به اطالع واجدين شرايط خواهد رسيد
آخرين مهلت تحويل پيشنهاد و تاريخ گشايش پيشنهادها: طبق تاريخ هاى مندرج در اسناد مناقصه.

الزم به ذكر است پيشنهادهاي ارائه شده توسط مناقصه گران مى بايست حداقل تا 3 ماه از تاريخ تحويل پيشنهاد مالي معتبر باشد.
در صورت نياز به اطالعات بيشتر، متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 5 و 83762604-021 تماس حاصل نمايند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس: 021-41934

روابط عمومي شركت نفت و گاز پارسدفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
    شناسه اگهى 1226857      

ــاختمان  اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى 
شماره  140060312480008333 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض  اقاى خانم هوتن نيك نفس بشناسنامه 5989 كدملى 0072486244 
صادره ازتهران فرزند خسرو متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000353 
ــده است بمساحت 388/66  ــدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا ش در شش
مترمربع ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 
گرگان طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  
ــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى  راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته با ش
بمدت دوماه 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 اول1400/8/30  تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400

حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

ــاختمان  اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى 
شماره 29 1400603124800083 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض  اقاى خانم مهوش نيك نفس بشناسنامه 990  كدملى 0043269753  
صادره ازتهران فرزند مهدى متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000347   
ــدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است بمساحت 335/43  در شش
مترمربع ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 
گرگان طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  
راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته با شند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى 
ــماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ  بمدت دوماه اعتراض خود را با ذكرش
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 اول1400/8/30 تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400 
حجت اهللا تجرى

رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

ــاختمان  ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس اگهى اختصاصى موض
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى 
شماره  140060312480008334 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض  اقاى خانم اقليميا نيك نفس بشناسنامه 419 كدملى 2121399755 
صادره از گرگان فرزند خسرو متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000356    
ــده است بمساحت 398/82   در ششدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا ش
مترمربع ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 
گرگان طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  
ــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى  راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته با ش
بمدت دوماه 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 اول1400/8/30 تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400

حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

ــاختمان   اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى 
شماره  140060312480008330 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض  اقاى خانم هوتن نيك نفس بشناسنامه 5989كدملى 0072486244  
صادره از تهران فرزند خسرو متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000350    
ــدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است بمساحت 332/26  در شش
مترمربع ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 
گرگان طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  
راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته با شند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى 
ــماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ  بمدت دوماه اعتراض خود را با ذكرش
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 اول1400/8/30 تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400
حجت اهللا تجرى

رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

ــاختمان   اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى 
شماره  140060312480008334 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض  اقاى خانماقليميا  نيك نفس بشناسنامه  419 كدملى 2121399755  
صادره از گرگان فرزند خسرو متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000357   
ــده است بمساحت  398/73  در ششدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا ش
مترمربع ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 
گرگان طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  
ــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى  راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته با ش
بمدت دوماه 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 اول1400/8/30 تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400

حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

 اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى 
فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى شماره  
140060312480008333هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه بالمعارض  
ــنامه  990 كدملى 0043269753   صادره  اقاى خانما مهوش   نيك نفس بشناس
از تهران فرزند مهدى متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000349    در 
ششدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است بمساحت  334/94مترمربع 
ــش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 گرگان  ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخ
طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  راى صادره 
فوق الذكر اعتراض داشته با شند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى بمدت دوماه 
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 اول1400/8/30 تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400

حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

ــهيد  ــاختمان ش ــاختمان ادارى (فوقانى س ــراى نازك كارى س ــه و اج           1 – تهي
جمراسى)

           را از طريق مناقصه عمومى واگذار نمايد . لذا از كليه شركت هاى ساختمانى داراى 
رتبه ابنيه 

ــازمان مديريت و برنامه ريزى دعوت به عمل مى آيد مدارك مورد نياز را           4 يا 5 س
جهت ارزيابى 

توان اجراى كار حداكثر تا تاريخ 1400/9/4 به آدرس قم ، ك
يلومتر 17 جاده قديم كاشان ،

ــى،مديريت فنى  ــگر عملياتى 17 مردم پايه على ابن ابيطالب (ع)،گردان مهندس لش
تحويل نماييد .

مدارك مورد نياز : 
1 – آخرين رتبه يا پايه شركت از سازمان مديريت و برنامه ريزى ( گرايش ساختمان ) 

ــط شركت به همراه يك نسخه  2 – فهرست كار هاى انجام شده و در دست اجرا توس

قرارداد ، آدرس محل اجرا مبلغ قرارداد و كليه مدارك مربوط به شروع كار 
و تحويل موقت و قطعى پروژه 

3 – فهرست كاركنان كليدى به همراه سابقه و تخصص هر كدام 
4 – ليست ماشين آالت و تجهيزات آماده به كار يا در دسترس پيمانكار و نحوه تامين 

آن ( مالكيت استيجارى ) 
5 – ارائه تقديرنامه و رضايت نامه و تشويق نامه از كارفرماى قبلى 

6 – ارائه اسناد و مدارك شركت ( اساسنامه ، آگهى تاسيس ، آخرين تغييرات روزنامه 
رسمى ) و رزومه فعاليت هاى 

شركت ( ترجيحا به صورت فيلم و ويديويى لوح فشرده عكس ، اساليد و ... )
7 – هر گونه مدرك و اسناد در خصوص توان اجراى كار پيمانكار 

  هزينه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد .   
  تلفن تماس : 31123149-025    و   09191477441  

 لشگر عملياتى 17 مردم پايه على ابن ابيطالب (ع) سپاه قم 

ــتقر در مناطق 5،  ــا و كارگاه هاي مس ــركت ه به اطالع كليه كارفرمايان ش
ــه عضويت در  ــاند كه در صورت تمايل ب ــهرداري تهران مي رس 21 و 22 ش
ــالمي ايران)  هيات حل اختالف (موضوع ماده 160 قانون كار جمهوري اس
ــد كارفرما بودن و  ــه همراه مداركي كه موي مي توانند تقاضاي كتبي خود ب
ــدت 15 روز به  ــد را از زمان درج آگهي به م ــت در هيات مديره باش يا عضوي
ــران واقع در جاده مخصوص  ــمالغرب ته اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي ش
ــرقي پالك 38 تحويل نمايند. ــفي(بيمه چهارم)، نبش سوم ش  كرج، خ فلس

شرايط عضويت:
1-تابعيت جمهوري اسالمي ايران

2-داشتن سن 30 سال تمام
3-متاهل بودن

ــابقه كار تحت شمول  ــتن حداقل مدرك كارشناسي و چهارسال س 4-داش

قانون كار
ــران ي ا ــالمي  اس ــوري  جمه كار  ــون  قان ــمول   5-مش

6-آشنايي با قانون كار و مقررات 
مرتبط با گواهي وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي 

تبصره:
نمايندگان كارفرماياني كه فاقد مدرك كارشناسي مي باشند به شرط داشتن 
حداقل مدرك گواهي نامه پايان دوره متوسطه و دو دوره (چهار سال) عضويت 
ــل اختالف درآيند. ــد به عضويت هيات ح  در مراجع حل اختالف مي توانن

ــاده 8 آيين نامه انتخابات  ضمناً نظر كارفرمايان را به تبصره هاي 1، 2 و 3 م
اعضاي هيات حل اختالف معطوف ميدارد.

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران                                                                                              
شناسه اگهى 1226874

فراخوان نخست 
لشگر عملياتى 17 مردم پايه على ابن ابيطالب (ع) در نظر دارد : 

آگهي اعالم داوطلبي نمايندگان كارفرمايان در حل اختالف موضوع ماده 160قانون كار 
جمهوري اسالمي ايران

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه عمومي 
و يك مرحله اي شماره 00/1125/م ع ل نوبت اول

خدمات تخليه و بارگيري، حمل، صفافي،  بسته بندي و انبارداري مواد وكاال درخشكي و دكل هاي حفاري منطقه الوان
 شركت نفت فالت قاره ايران در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت انجام خدمات تخليه و بارگيري، حمل، صفافي،  بسته بندي و انبارداري مواد وكاال درخشكي و دكل هاي حفاري منطقه 
ــامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از دريافت و تحويل  ــماره مناقصه 00/1125/م ع ل را از طريق س الوان براي مدت 2 (دو) سال به ش
اسناد استعالم ارزيابي كيفي تا تهيه ليست پيشنهاددهندگان داراي صالحيت، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس  WWW.setadiran.ir  و شماره فراخوان 
2000094546000032 انجام خواهدشد. الزم است پيشنهاددهندگان در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت 

در فراخوان محقق سازند. 
الف: مدارك الزم جهت شركت در ارزيابي كيفي:

1- اساسنامه شركت (تصوير صفحه اول اساسنامه كه موضوع شركت در آن ذكر شده باشد)
2- گواهي تاييد صالحيت ايمني معتبر از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي

ب: ساير شرايط: 
1- توانائي ارائه ضمانتنامه "شركت در فرآيند ارجاع كار" به مبلغ 6,738,490,090 (شش ميليارد و هفتصد و سي و هشت ميليون و چهارصد و نود هزار و نود ) ريال و انجام تعهدات قراردادي 

طبق ضوابط كارفرما در صورت برنده شدن.
2- توانائى ارائه ضمانتنامه «اجراى تعهدات» به ميزان 10درصد مبلغ كل قرارداد جهت انجام تعهدات قراردادي طبق ضوابط كارفرما و نيز كسر 10درصد از هر يك از پرداختهاي قراردادي جهت 

تضمين حسن انجام كار در صورت برنده شدن.
3- ذكر خدمات موضوع مناقصه در اساسنامه شركت
-تاريخ انتشار فراخوان در سامانه:  1400/09/15   

-مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي: از تاريخ 1400/09/15  لغايت تاريخ 1400/09/25
-مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي كيفي: 14 روز تا مورخ 1400/10/09

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار: هرمزگان، جزيره الوان، شركت نفت فالت قاره ايران- منطقه الوان 
تلفن: 23945024-021        فاكس: 021-23945524    

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس: 021-1456

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
شناسه اگهى: 1235581                        روابط عمومى شركت نفت فالت قاره ايران

 شركت نفت
 فالت قاره ايران

و شهرسازي وعده هاي جديدي از نوسازي مسكن 
در بافت هاي فرسوده داد. رستم قاسمي با اشاره به 
اينكه وزارت راه و شهرسازي دو مأموريت عمده در 
حوزه حمل ونقل و همچنين مسكن دارد، گفت: در 
بخش حمل و  نقل مشكالتي وجود دارد كه بايد حل 
شود و در اين خصوص وزارت راه برنامه هايي دارد. 
همچنين در بخش مسكن كه يكي از مأموريت هاي 
مهم وزارت راه و شهرس��ازي اس��ت از تجربه هاي 
متعدد در س��اخت مس��كن از جمله مسكن مهر و 
ملي در اجراي طرح نهضت ملي مسكن كه احداث 
۴ميليون واحد مس��كوني در دولت سيزدهم را در 

برنامه قرار داده است، استفاده مي شود. 
   بازآفريني ش�هري در 1۴0 هكت�ار بافت 

فرسوده و سكونتگاه هاي غیررسمي
قاسمي با اشاره به اينكه بازآفريني شهري يكي از 
مأموريت هاي اصلي وزارتخانه اس��ت كه براي آن 
برنامه هايي تدوين ش��ده اس��ت،گفت :هم اكنون 
حدود ۱۴٠هزار هكت��ار از اراضي كش��ور را بافت 
فرس��وده، تاريخي و س��كونتگاه هاي غيررس��مي 
تش��كيل مي دهد كه بخش عم��ده اي از جمعيت 
كشور نيز در اين بافت ها ساكن بوده و بنا به داليل 
متعدد از جمله مهاجرت، اشتغال و ساير داليل در 
حال افزايش اس��ت. با توجه به اينكه اين بافت ها 
و به ويژه سكونتگاه هاي غيررس��مي جزو مناطق 
آسيب پذير هستند و اين موضوع به لحاظ اجتماعي 
و فرهنگي س��بب بروز مش��كالت متع��دد در آن 
بافت ها شده اس��ت، درخصوص اين بافت ها بايد با 
صرف هزينه و اجراي بازآفريني شهري اقدام كرد. 
وي با يادآوري اين مطلب كه توزيع كار و نوسازي 
در اجراي طرح بازآفريني در دو گام دو ساله انجام 
خواهد شد، اعالم كرد: ش��ركت بازآفريني شهري 
ايران طي دو س��ال ۳٠٠ هزار واحد مس��كوني را 
در محالت هدف بازآفريني با زمانبندي اجرايي و 

عملياتي خواهد كرد. 
   پیش بین�ي مش�اركت 5 ت�ا ۶ میلیون�ي 

متقاضیان مسكن در سامانه نهضت ملي
قاسمي حجم توليد مسكن در نهضت ملي را حجم 
بزرگي برشمرد و افزود: هم اكنون ميزان پيش بيني 
شده براي توليد مسكن و اجراي نهضت ملي مسكن 
حجم بزرگي است كه با برنامه ريزي اين كار در حال 
عملياتي شدن است. اين حجم از توليد مسكن اوالً 
نياز كشور است و در مدت كوتاهي كه ثبت نام آغاز 
شده و بسياري از شهرها هنوز سايت شان باز نشده 
است، حجم بسيار گس��ترده اي از مردم متقاضي 
مسكن هس��تند كه پيش بيني مي ش��ود بين ۵ تا 
۶ ميليون نفر در س��امانه ثبت نام كنند. همچنين 
با توجه به اينكه با روال ع��ادي امكان صاحبخانه 
شدن مردم وجود نداشت، دولت سيزدهم اجراي 
طرح نهضت ملي مس��كن را در قالب قانون جهش 
توليد مسكن و تصويب آن در مجلس تقويت كرد؛ 
قانون جهش توليد مسكن كمك مي كند تا ساخت 
مسكن در كش��ور رونق بگيرد.  وي يادآور شد: در 
قانون جهش توليد مس��كن تس��هيالت خوبي نيز 
پيش بيني ش��ده و در اين س��اختار كه رياست آن 
برعهده رئيس جمهور قرار دارد، اختياراتي نيز در 
حوزه مسكن به وزارت راه و شهرسازي داده شده 
اس��ت. اميدواريم با اين مجموعه اقدامات به توليد 
مسكن سرعت بدهيم و مش��كل مردم را در حوزه 

مسكن حل كنيم. 
   رفع موان�ع پرداخت تس�هیات در طرح 

نهضت ملي مسكن
قاسمي توضيح داد: در برخي از شهرهاي مختلف 
كشور احداث واحدهاي نهضت ملي مسكن آغاز 
شده است، همچنين زمين براي بيش از نيمي از ۴ 
ميليون واحد مسكوني پيش بيني شده و سازوكار 
مناس��ب براي تحقق آن در حال ش��كل گرفتن 
است. تسهيالت نيز توسط بانك مركزي به تمامي 
بانك هاي كش��ور براي پرداخت تسهيالت ابالغ 
شده است و هم اكنون مانع جدي براي پرداخت 
تس��هيالت به اجراي طرح وجود ندارد. سهميه 
اس��تان ها تعيي��ن و توافقنامه هايي ب��ا برخي از 
دستگاه ها منعقد و مقرر شده تا از توانمندي هاي 
س��اير دس��تگاه ها در اجراي ط��رح نهضت ملي 
مسكن استفاده شود كه از جمله اين دستگاه ها كه 
با آن توافقنامه امضا شد، بنياد مستضعفان است تا 
يكهزار هكتار از زمين هاي خود را به اجراي طرح 

نهضت ملي مسكن تخصيص دهد. 
قاسمي با اشاره به اينكه بخشي از مردم در بافت هاي 
فرسوده و به ويژه سكونتگاه هاي غيررسمي شرايط 
مناسبي ندارند، گفت: اگرچه در كشور مشكالتي 
داريم، اما نقدينگي در كشور كم نيست كه اگر اين 
نقدينگي به سمت مس��كن و كارهاي زيرساختي 
هدايت ش��وند، اين حجم پاس��خگوي بازآفريني 

شهري و تحقق اهداف آن خواهد بود. 
وزير راه و شهرس��ازي با ي��ادآوري اينكه پرداخت 
س��االنه ۳۶٠ هزار ميليارد تومان به بخش مسكن 
توسط بانك مركزي به تمامي بانك ها ابالغ شده و 
بانك ها مكلف به پرداخت آن هس��تند، اعالم كرد: 
اميدوار هستيم نوسازي ۳٠٠ هزار واحد مسكوني 
توسط شركت بازآفريني شهري آغاز شود و طبق 

زمانبندي پيش برود. 

ايرنا


