
آشفتگي هاي مديريتي در ش�ركت هاي عمران 
و تعاوني هاي ساخت مس�كن مهر با جابه جايي 
مديران در ماه هاي اخير به اوج خود رسيده است. 
اخيراً انتقال مديرعامل ش�هر جديد پرديس به 
شهرداري تهران موجب نگراني متقاضيان مسكن 
مهر فاز11 پرديس شده است كه در يك سال اخير 
پرحاش�يه ترين منطقه در ميان شهرهاي جديد 
مسكن مهر بود. خبر هاي رسيده حاكي از آن است 
به دليل نبود بودجه برخی از كارمندان اين شركت 
تعدي�ل و س�رعت تكميل پروژه ها الک پش�تی 
شده اس�ت. از اين رو متقاضيان فاز11 رسيدگی 
سريع وزارت راه و شهرسازی را خواستار شدند. 
زماني که در دول��ت محمود احمدي نژاد س��اخت 
واحد هاي مسكوني با عنوان 99ساله يا مسكن مهر 
کليد خورد، بسياري از مستأجران و اقشار ضعيف و 
متوسط جامعه از اين طرح استقبال کردند و اميدوار 
بودند که با حمايت دولت مي توانند خانه دار شوند، 
اما تعلل هشت ساله دولت روحاني در تكميل پروژه 
مسكن مهر سبب شد تا مشكالت گسترده اي براي 
متقاضيان اين واحدهاي مس��كوني به  وجود بيايد. 

عمده مشكالت به وجود آمده در زمينه تأخير تحويل 
واحدهاي مسكوني مرتبط با شهرهاي جديد از طرح 
مسكن مهر است. دردسر متقاضيان مسكن مهر شهر 
جديد پرديس، بيشتر از متقاضيان ساير شهرها بوده 
است. در طول اين سال ها متقاضيان فاز هاي مختلف 
در پرديس بارها تجمع کردند و نامه هاي سرگشاده اي 
به مسئوالن عاليرتبه کشور نوشتند. متأسفانه تمامي 
فاز هاي موجود در پرديس با مش��كالت بي شماري 
دست و پنجه نرم مي کنند. از مستهلك شدن واحد ها 
گرفته تا عدم آماده سازي زيرساخت هاي مربوط به 
آب، برق و گاز نبود امكانات رفاهی مانند بوستان ها 
و پارک ها و همگي مش��كالتي را براي متقاضيان به 
همراه داشته است. اخيراً تعدادي از متقاضيان فاز11 
ش��هر جديد پرديس در تماس ب��ا روزنامه »جوان« 
اعالم کردند با گذشت يك دهه انتظار براي تكميل و 
تحويل واحدهايشان، اين پروژه با 85 درصد پيشرفت 
به صورت الک پشتی و بسيار کند درحال تكميل است 

و کسي پاسخگوي مشكالت آنان نيست. 
   قرارداد 18ماهه هنوز تمام نشده

از سال 91 – 90 طي يك قرارداد 18ماهه با متقاضيان 

مسكن مهر در فاز11 ش��هر جديد پرديس ساخت 
خانه هاي مس��كوني کليد خورد. از آن زمان تاکنون 
بخشي از واحدها تحويل داده ش��ده و بخش اعظم 
واحد ها تحويل مشتريان نشده است. اين نابساماني ها 
در  حالي  اس��ت که اخيراً مديرعامل شرکت عمران 
شهر جديد پرديس به عنوان شهردار يكي از مناطق 
بيست  گانه تهران برگزيده شد و اين شرکت چندين 
ماه اس��ت بدون مديرعامل اداره مي شود. خبر هاي 
رسيده حاکي از آن است که اين شرکت به دليل نبود 
بودجه برخي کارمندان را تعديل کرده و در شرايطي 
که قيمت رهن و اجاره خانه روبه افزايش است، اين 
آشفتگي در مديريت شرکت عمران پرديس موجب 
نگراني متقاضيان شده و خواستار رسيدگي وزارت راه 
و شهرسازي هستند. به گفته يكي از متقاضيان فاز11، 
روند صعودي اجاره بها طي يك سال اخير سبب فشار 
مضاعف بر متقاضيان اجاره نشين پروژه بوده و تالش ها 
و پيگيري هاي انجام ش��ده هر روز بيش از گذش��ته 
نااميد کننده و يأس آور اس��ت. درحالي ک��ه قرارداد 
ساخت 18 ماهه بوده، بيش از 10 سال است که سهم 
متقاضيان يا آورده آنها تكميل ش��ده، اما بسياري از 

واحد ها تحويل داده نشده است. براساس قرارداد اوليه 
قرار بود 20 ميليون توم��ان متقاضي به عنوان آورده 
واريز کند و 20 ميليون هم بانك مس��كن وام دهد، 
اما با گذشت چند سال و افزايش هزينه هاي ساخت، 
اين مبالغ به 30 ميليون آورده و 50 ميليون تومان وام 
تبديل شد و سود مشارکت به متقاضيان تحميل شد، 
به اين صورت که 10 ميليون تومان س��ود مشارکت 
در پروژه به 50 ميليون تومان افزوده و از متقاضيان 
اخذ شود. در اين مدت شرکت عمران بسياري از مفاد 
قرار داد را تغيير داد. قرار بود واحد ها با نصب کابينت 
تحويل شود، اما اين بند نيز حذف شد و ديرکرد دولت 
در ساخت مسكن مهر و افزايش هزينه هاي ساخت به 

راحتي به متقاضيان تحميل شد. 
   ساختمان هايي كه مستهلك شده و هنوز 

تحويل مشتريان نشده است
قصه پرغصه واحد هاي مسكن مهر پرديس تمامي 
ندارد؛ چراکه ب��ه گفته متقاضي��ان، برخي واحد ها 
مستهلك ش��ده اند، اما هنوز تحويل مشتريان داده 
نش��ده و در صورت تحويل، صاح��ب آپارتمان بايد 
ساختمان را بازسازي مجدد کند تا شايد بتواند در آن 
سكونت داشته باشد. عالوه بر اين از زماني که آپارتمان 
تحويل داده مي شود، سه تا چهار ماه طول مي کشد تا 
آب، برق و گاز آن نصب و قابل سكونت شود. البته اين 
مشكالت مختص فاز 11 نيست، بلكه در فاز هاي 5 و 
8 نيز اين نابساماني ها و چالش ها وجود دارد، اما آنچه 
بيش از پيش موجب نگراني متقاضيان اين پروژه ها 
شده، تغييراتي است که در مديرعاملي شهر جديد 
پرديس به وجود آمده و اين ش��رکت بي نظم را دچار 
آشفتگي فراواني کرده است. در تماس تلفني يكي از 
متقاضيان با روزنامه جوان اطالع  پيدا کرديم حدود دو 
ماه است که پروژه ها به کندی پيش می رود و هيچكس 
پاسخگو نيست. مهدي هدايت، مديرعامل شرکت 
عمران در جريان تغييرات مديريتي در ش��هرداري 
تهران به شهرداري پايتخت منتقل شده و در يكي از 
مناطق تهران پست جديد گرفته است. از اين رو اين 
شرکت با سرپرست اداره مي شود. اکنون که دغدغه 
اصلي دولت سيزدهم ساخت مسكن و خانه دار شدن 
مردم است، متقاضيان شهر جديد پرديس خواستار 
اقدام جدي وزير راه و شهرسازي شدند تا اقدامات الزم 
را براي تكميل پروژه و آماده سازي زيرساخت ها انجام 
دهند و ضمن تصميم گيری برای انتخاب مديرعامل 
جديد شرکت عمران، زمان مشخصی را به متقاضيان 
برای تحويل واحدها و اتمام پروژه ها اعالم کند. بديهی 
است مردم انتظار دارند و پيش از کليد خوردن طرح 
جديد مسكن،  دولت کار هاي بر زمين مانده دولت هاي 

قبل را به پايان برسانند. 

با توجه به نرخ فعلي دام حداكثر قيمت گوشت بايد 
با نرخ 1۲۰هزار تومان عرضه شود كه متأسفانه به 
دليل سودجويي دالالن و بازارگردانان گوشت با نرخ 
1۷۰ تا 18۰ هزار تومان عرضه مي شود، در حالي كه 
قيمت دام طي ماه هاي اخير تغييري نداشته است. 
مديرعام��ل اتحاديه دام��داران در گف��ت وگو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان با اع��الم مطلب فوق 
گفت: در حال حاضر قيمت هر کيلو دام س��بك 
۴5 تا 55 هزار تومان و دام سنگين 35 تا 55 هزار 

تومان است. مجتبي عالي گفت: با توجه به افزايش 
روزمره قيمت نهاده دامي، نرخ تمام ش��ده توليد 
مرتب در حال تغيير است. در حال حاضر قيمت 
هر کيلو دام س��بك ۴5تا 55هزار توم��ان و دام 
سنگين 35تا 55هزار تومان است و به رغم آنكه 
وزارت جهاد نرخ هر کيلو دام س��بك را ۶2 هزار 
تومان و دام سنگين را 95 هزار تومان اعالم کرده، 

اما اين موضوع تاکنون اجرا نشده است. 
عالي گفت: در ح��ال حاضر دالالن تنه��ا از بازار 

نفع مي برند که با وجود مش��كالت متعدد توليد، 
انباشت دام در واحدها و عدم اجراي سياست هاي 
حمايتي آينده روش��ني پيش روي توليد نيست. 
خريد حمايتي و صادرات دام هنوز عملياتي نشده 
اس��ت، هر چند مي تواند در کاهش انباشت دام و 

حمايت از دامداران اثر بگذارد. 
به گفت��ه او، با توجه به مش��كالت تأمي��ن و کمبود 
نهاده هاي دامي، کش��تار دام هاي مولد بي سر و صدا 
در حال انجام است، چراکه دامداران راهي جز کشتار 

دام هاي خود ندارن��د. برآوردها حاکي از آن اس��ت 
که کش��تار دام هاي مولد نس��بت به قبل 15درصد 
افزايش داشته است، هر چند آمار دقيقي را نمي توان 

اعالم کرد. 
مديرعامل اتحاديه دامداران گفت: گرچه صادرات 
دام مي توان��د به نفع دامدار باش��د، ام��ا منجر به 
نوس��ان قيمت در بازار مي ش��ود که با اين وجود 
صادرات بايد مديريت شده باشد تا يارانه به دست 

مصرف کننده برسد. 

حداكثر قيمت گوشت  بايد 120 هزار تومان باشد
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فاز 11 شهر جديد پرديس در انتظار ساماندهي 
 خبرهای رسيده از شهر جديد پرديس حاكی از آن است كه شركت عمران  ۲ ماه است با سرپرست اداره می شود 

و با تعديل كارمندان،پروژه های مسكن مهر نيز به كندی پيش می رود

 قاچاق 910 ميليارد تومان 
لوازم خانگي  كره اي از عراق به ايران

سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال: باند قاچاق لوازم خانگي 
عمله نماينده شركت سامسونگ در عراق بوده اند، زيرا اين 

افراد سرمايه اي در اختيار نداشتند بلكه به عنوان كارگر براي 
نماينده شركت سامسونگ در عراق كار مي كردند

بيش از دو س�ال اس�ت كه توليدكنندگان لوازم خانگي از قاچاق 
عمده لوازم خانگي گله مي كنند و خواستار رسيدگي ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ديگر س�ازمان هاي مسئول هس�تند. سرانجام در 
روزهاي گذش�ته خب�ري از انهدام يك�ي از بزرگ تري�ن باندهاي 
قاچاق منتش�ر ش�د. ظاهراً قاچاقچيان, لوازم خانگي قاچاق را از 
نمايندگي سامسونگ در عراق تحويل مي گرفتند، بعد از ورود اين 
كاال به كش�ور پول حاصل از فروش آن را به نمايندگي تحويل و به 
ازاي فروش هر دس�تگاه كاال 5۰هزارتومان دستمزد مي گرفتند. 
روز ش��نبه روابط عمومي کل س��پاه پاس��داران انقالب اس��المي در 
اطالعيه اي از شناسايي يكي از سرشبكه هاي بزرگ قاچاق سازمان يافته 
لوازم خانگي و ضربه اين ش��بكه خبر داد. دراين خصوص، حميدرضا 
دهقاني ني��ا در گفت وگو با ف��ارس درباره جزئيات انه��دام باند قاچاق 
واردات لوازم خانگي کره اي به کش��ور بيان کرد: عوامل قاچاق واردات 
لوازم خانگي از دو رويه کولبري و ته لنجي براي واردات کاالهاي لوازم 
خانگي به کشور سوء استفاده کرده اند. مغز متفكر اين باند در کردستان 
و بازوان اجرايي آن در خوزستان بوده  است که اين قاچاقچيان از بستر 
کولبري و ته لنجي سوء استفاده کرده و با هدايت آنها کاالهاي قاچاق را 

به کشور وارد مي کردند. 
   واردات 94 هزار دس�تگاه ل�وازم خانگي قاچ�اق كره اي به 

كشور طي ۲ سال
دهقانی نيا بيان کرد: اين باند واردکننده لوازم خانگي قاچاق در دو سال 
گذش��ته نزديك به 9۴هزار قطعه کاالي لوازم خانگي قاچاق به کشور 
وارد کرده اند و 910ميليارد توم��ان کاال فروخته اند. از طريق ته لنجي 
حدود ۶هزار قلم کاال به ارزش 81 ميليارد آورده اند که ۴هزار قلم آن را 

به ارزش ۴۴ ميليارد تومان به کشور وارد کرده اند. 
سخنگوي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز اظهار داشت: 3هزار 
و ۴00 قلم کاال از اين ميزان از انبارها کش��ف شده که کاالهاي کشف 
شده شامل تلويزيون، يخچال، ماشين لباسشويي، ماشين ظرفشويي 

و کولر گازي است. 
سخنگوي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز اظهار داشت: در ضربه 
اخير به باند واردات قاچاق لوازم خانگي فقط 780 تلويزيون کشف شده 
است. وي با بيان اينكه اين باند واردات قاچاق لوازم خانگي قاچاق عمله 
نماينده شرکت سامسونگ در عراق بوده اند، گفت: اين افراد سرمايه اي 
در اختيار ندارند تا لوازم خانگي قاچاق را با سرمايه خودشان خريداري 
و به کش��ور وارد کنند، بلكه به عن��وان کارگر براي نماينده ش��رکت 
سامس��ونگ در عراق کار مي کردند. بازاريابي براي کاالهاي کره اي در 
حالي است که کش��ور کره در دوران تحريم هاي امريكا با ما همكاري 
نكرد و هنوز هم تالش مي کند که بازار لوازم خانگي ما را از روش هاي 

مختلف حفظ کند. 
   دس�تمزد 5۰ هزار توماني به ازاي واردات هر دستگاه لوازم 

خانگي قاچاق به كشور
دهقاني نيا در مورد ش��يوه کار اين باند واردات لوازم خانگي قاچاق به 
کشور گفت: اين باند لوازم خانگي قاچاق را از نماينده شرکت سامسونگ 
در عراق دريافت مي کردند و به شيوه هاي مختلف ته لنجي يا کولبري 
وارد کشور مي کردند و پس از فروش اين کاالها در کشور پول آن را به 
نماينده شرکت سامسونگ در عراق تحويل مي دادند و به ازاي فروش هر 
دستگاه لوازم خانگي قاچاق دستمزدي حدود 50 هزار تومان دريافت 
مي کردند. وي با تأکيد بر اينكه بايد فكري به حال اقتصاد بيماري کرد، 
گفت: متأسفانه بخشي از اين اتفاقات ناشي از معيشت ضعيف بومي ها 

در برخي از مناطق کشور است. 
وی اظهار داش��ت: کاالي قاچاق از طريق ته لنجي به کش��ور حمل، 
صاحب لنج و مل��وان نيز ب��راي واردات آن هم��كاري مي کنند و در 
نهايت نيز از طريق ش��وتي ها در اقصي نقاط کش��ور توزيع مي شود. 
 اميدوارم که با بهب��ود وضعيت اقتص��ادي ديگر ش��اهد اين بالهاي 

اقتصادي نباشيم. 

 تحقيق علت سقوط ارزش لير 
به دستور اردوغان 

رئيس جمه�ور تركي�ه دس�تور داد ت�ا درب�اره مؤسس�ات و 
س�ازمان هايي كه مقادير زيادي ارز خريداري كرده و سرنوش�ت 
آن ارزه�ا مش�خص نيس�ت و همچني�ن احتم�ال عامدان�ه 
ب�ودن س�قوط ارزش واح�د پ�ول اي�ن كش�ور، تحقيق ش�ود. 
به گزارش فارس، پس از سقوط ش��ديد لير در برابر دالر و رسيدن آن 
به پايين ترين س��طح خود در هفته جاري، »رج��ب طيب اردوغان« 
رئيس جمهور ترکيه دس��تور تحقيقات درباره دس��تكاري احتمالي 
ارزش پول اين کشور را صادر کرد.  به نوش��ته خبرگزاري »رويترز«، 
در بيانيه رياست جمهوري ترکيه آمده اس��ت که اردوغان به شوراي 
نظارت دولتي به عنوان اداره حسابرسي که به رياست دفتر جمهوري 
گزارش مي دهد، دس��تور داده تا مؤسس��اتي را که مقادير زيادي ارز 
خريداري کرده اند، شناسايي و مشخص کند که آيا سقوط ارزش لير 

عامدانه بوده يا خير. 
براس��اس اين گزارش، لير در اين هفته پس از اينكه اردوغان متعهد 
شد به سياس��ت کاهش نرخ س��ود بانكي پايبند بماند به پايين ترين 
سطح خود سقوط کرد. واحد پول ترکيه امس��ال ۴5 درصد از ارزش 
 خود را از دس��ت داده که حدود نيمي از اين ضرر در دو هفته گذشته 

بوده است. 
اين در حالي است که هزاران نفر از مردم استانبول ظهر جمعه با تجمع 
در خيابان هاي اين شهر، بار ديگر به کاهش بي سابقه ارزش پول ترکيه، 
گراني و تورم و بي برنامگي دولت اردوغان براي رفع مشكالت اقتصادي 
اعتراض کردند.  اين تظاهرات بعد از آن رخ داده که ارزش واحد ملي 
پول ترکيه )لير( در برابر دالر در پي تنش زايي اخير دولت اردوغان با 
کشورهاي اروپايي و امريكا، در سراشيبي سقوط قرار گرفته و براساس 
گزارش ها به يكي از کمترين سطوح تاريخي يعني 12/۴3 لير در برابر 

يك دالر رسيده است. 

عراق دومين مشتري بزرگ كاالهاي ايراني
دوم  رتب�ه  در  ع�راق  گم�رک،  رس�مي  آم�ار  براس�اس 
فهرس�ت كش�ورهاي واردكنن�ده كاال از اي�ران ق�رار گرف�ت. 
به گزارش تس��نيم، بر اس��اس آمار رس��مي گمرک ص��ادرات ايران 
در هش��ت م��اه گذش��ته از نظ��ر ارزش دالري ۴0درص��د نس��بت 
به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته افزايش يافته اس��ت و عراق در رتبه 
 دوم فهرس��ت کش��ورهاي واردکننده کاال از جمهوري اس��المي قرار 

گرفته است. 
به گفته رئيس کل گمرک ايران، مواد پتروش��يمي اصلي ترين محصول 
صادراتي اين کش��ور بوده و ۴3 درصد از ارزش کل ص��ادرات را به خود 
اختصاص داده اس��ت. بر اس��اس اين گ��زارش، چي��ن در همين مدت 
بزرگ تري��ن واردکننده کااله��اي ايراني ب��ود که عمدت��اً محصوالت 

پتروشيمي خريداري کرده است. 

 ممنوعيت ورود لوازم خانگي كره اي 
به مناطق آزاد 

ممنوعي�ت  از  آزاد  مناط�ق  عال�ي  ش�وراي  دبيرخان�ه 
واردات ل�وازم خانگ�ي ب�ه مناط�ق آزاد كش�ور خب�ر داد. 
به گزارش تسنيم، دبيرخانه ش��وراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و 
ويژه اقتصادي اعالم کرد: پس از دستور رهبر معظم انقالب اسالمي مبني بر 
ممنوعيت واردات لوازم خانگي کره اي به کشور، دبيرخانه شوراي عالي مناطق 
آزاد طي ابالغيه اي مناطق آزاد کشور را مشمول اجراي اين دستور کرده است. 
برخي از ثبت سفارش ها، خريد اقالم و لوازم خانگي و ورود اين کاالها به انبار 
گمرک مناطق آزاد کشور قبل از مصوبه و ابالغيه مقام معظم رهبري )مدظله( 
بوده است و زمان ثبت بارنامه در کشور مبدأ براي برخي تجار مربوط به قبل از 
ابالغيه رهبري است که اين موضوع براساس دستور محمد عباسي دادستان 
عمومي و انقالب کيش نيز مورد تأييد قرار گرفته است.  تنها کاالهايي که 
قبل از ابالغ ممنوعيت، سفارش گذاري شده اند جهت جلوگيري از زيان 

تجار و بازارگانان قابليت ورود به کشور را دارند. 

 حقوق كاركنان دولت 
از سال آينده 10 درصد افزايش مي يابد

نايب رئيس مجلس گف�ت: دولت دوازدهم به ص�ورت غيرقانوني 
۳۷هزار ميليارد تومان بودجه حقوق برخي وزارتخانه ها را افزايش 
داده كه اين مس�ئله زمينه نارضايتي برخي كاركنان ديگر شده و 
انتظار مي رود حقوق كاركنان در سال آينده 1۰درصد افزايش يابد. 
علي نيكزاد در گفت وگو با تسنيم اظهار داشت: دولت و مجلس به عنوان 
يك اولويت اساسي و مهم به دنبال تأمين جان و نان مردم هستند که بايد 
به اين مهم توجه ويژه اي گمارده شود و سر و سامان به وضعيت موجود 
داده شود که اين مسئله جزو خصوصيات بارز يك دولت انقالبي است. وي 
بيان کرد: دولت سيزدهم در بحث واکسيناسيون بسيار هوشمندانه عمل 
کرد و نسبت به ماه هاي گذشته ايمن سازي مردم به صورت قابل توجهي 
افزايش يافت و عالوه بر اين مباحث از مباحث فرهنگي نيز غفلت نشده و 
هم اکنون به دنبال جلوگيري از رفتن جمعيت به سمت پيري است. وي 
اظهار کرد: متأسفانه دولت دوازدهم به صورت غيرقانوني 37هزارميليارد 
تومان بودجه حقوق برخي وزارتخانه ها را افزايش داده که اين مسئله زمينه 
نارضايتي برخي کارکنان ديگر شده و به همين منظور از دولت و سازمان 
برنامه و بودجه انتظار مي رود حقوق کارکنان در س��ال آينده 10 درصد 
افزايش يابد تا نسبت به کنترل تورم و کاهش قيمت  برخي کاالهاي اساسي 

اقدامات الزم انجام يابد.  

راهكاري براي جمع شدن  صف مقابل صرافي ها 
اختالف قيمت ارز در صرافي ها و بازار آزاد و تخصيص ارز سهميه اي به هر 
كد ملي موجب شكل گيري صف هاي طوالني مقابل صرافي ها شده است. 
در پي اين اتفاق، انتقادات بسياري به عملكرد بانك مركزي در شرايط 
حساس نياز كشور به ارز مطرح شد. از اين رو بانك مركزي روزشنبه 
در بخشنامه اي تغييراتي در رويه تخصيص ارز سهميه اي ايجاد كرد. 
نكته قابل توجه اين بخشنامه اين است که افراد، ديگر نمي توانند با کد ملي 
خود براي دريافت ارز مس��افرتي و ارز موردنياز براي شرکت در دوره هاي 
آموزشي و پژوهش��ي که از 2هزار يورو به 2 هزار و 200 يورو افزايش يافته 
است اقدام کنند، زيرا با بخشنامه اخير بانك مرکزي، سرفصل ساير موارد از 
سرفصل هاي خدماتي ارز برداشته شد و اين افراد براي دريافت ارز از اين محل 

بايد مستندات و مدارک مربوطه را به صرافي ها تحويل دهند. 
در اين زمينه، کامران سلطاني زاده - رئيس سابق کانون صرافان - در گفت وگو 
با ايسنا درباره اينكه آيا بخشنامه جديد بانك مرکزي مانع شكل گيري صف 
مقابل صرافي ها مي شود، اظهار کرد: در همه بازارها در سراسر دنيا دالالن و 
داللي وجود دارد، اما از آنجا که قيمت ها در اين بازارها براساس عرضه و تقاضا 

و يكسان سازي تعيين مي شوند، داللي به  صرفه نخواهد بود. 
وي با بيان اينكه مشكل اصلي صف هاي مقابل صرافي ها اختالف قيمت ها 
بين صرافي و بازار آزاد است، گفت: پيش از اين قيمت ها در بازارها چون بازار 
متشكل ارزي، صرافي ها و بازار آزاد به يكديگر نزديك بودند، سفته بازي شكل 
نمي گرفت، اما در هفته هاي اخير کاهش ناگهاني قيمت ها در بازار متشكل 
ارزي که براي فعاالن بازار ارز از جمله صرافان نيز مبهم بود، موجب ش��د 

قيمت ها احساسي و در پي آن، صف مقابل صرافي ها تشكيل شود. 
سلطان زاده معتقد است: در مصوبه اخير بانك مرکزي فقط سرفصل ساير 
موارد براي سرفصل هاي خدماتي ارز برداشته ش��د و اينكه 2 هزار و 200 

سهميه ارز با کارت ملي تعلق نمي گيرد بلكه با بليت يا ويزا تعلق مي گيرد. 
اين مورد نيز مي تواند موجب صدور بليت هاي رزروي شود تا اين بخشنامه 
دور زده شود. بنابراين تا زماني که اختالف قيمت ارز در صرافي ها و بازار آزاد 
ارز وجود دارد، همچنان مقابل صرافي ها صف تشكيل مي شود، زيرا اگر بليت 
صوري نيز براي دريافت اين 2 هزار و 200 ارز تهيه شود، اين اختالف قيمت 

جذاب و  سودآور است. 

رضا دهشيری |  جوان

  خبر کوتاه

  بازار

K4M-84-L برگ سبز، برگ كمپانى خودرو رنو تيپ مگان
مدل 1388 رنگ نقره اى متاليك شماره پالك ( ايران21 928 
ــماره موتور K4MD812D191719 شماره  ص 97) به ش
شاسى NAPLM1BOF81001876 متعلق به اميد قاطع 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.البرز

ــئوليت  ــر پژوهان مرمرداش با مس ــركت معدنى كانس آگهى تغييرات ش
محدود به شماره ثبت 18411 و شناسه ملى 10980277129 به استناد 
صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1400/05/11 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
1 - آقاى بهنام نيك فر بشماره ملى 0569468817 به سمت عضو و رئيس 
هيات مديره و آقاى يوسف مرادى بشماره ملى 2801445134 به سمت 
ــماره  ــى بش عضو هيات مديره و مديرعامل و آقاى مرتضى على نژاد ليلوس
ــمت عضو هيات مديره شركت بمدت نامحدود  ملى 2750986737 به س

انتخاب و ابقا شدند.
2- امضاى كليه اسناد مالى، چكها، قراردادها و ساير اوراق و اسناد بهادار و 
ــف مرادى عضو هيات مديره  تعهد آور شركت مشتركاً با امضاى آقاى يوس
و مدير عامل و آقاى بهنام نيك فر عضو و رئيس هيات مديره و اوراق عادى 
ــر يك از آنان در هر حال همراه مهر  و مكاتبات ادارى به تنهايى با امضاى ه
ــناد و امالك استان آذربايجان  شركت معتبر خواهد بود. اداره كل ثبت اس

غربى اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اروميه (1222249)

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك فريمان 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
ــماره140060306022000397هيات  وساختمان هاى فاقد سند رسمى برابرراى ش
ــاختمانهاى فاقدسندرسمى  اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
مستقردرواحدثبتى حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
سيدحسين آقايى مقدم فرزند سيدجعفر به شماره شناسنامه12صادره ازفريمان دريك 
ــالك 3394فرعى  ــاحت 1567،8متر مربع پ ــاختمان وانبارى ومحوطه به مس باب س
از276اصلى واقع دربخش 13خريدارى ازمالك رسمى آقاى ابوالقاسم توكلو و عليرضا پور 
حاج رضايى محرز گرديده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله 15روز 
آگهى ميشوددرصورتى كه اشخاص نسبت بصدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى تواننداز تاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
وپس ازاخذرسيد،ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خودرابه مراجع 
ــت درصورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض  قضايى تقديم نمايند.بديهى اس

طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد.
تاريخ انتشارنوبت اول 1400/08/24        تاريخ انتشارنوبت دوم  1400/09/08                    
محمدرضا رجايى مقدم- رئيس ثبت اسناد وامالك فريمان

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك فريمان  

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى
ــت ثبتى اراضى  ــه قانون تعيين تكليف وضعي ــون وماده13آئين نام آگهى موضوع ماده3قان

وساختمانهاى فاقدسندرسمى
ــون تعيين تكليف  ــات اول موضوع قان ــماره 14060306022000591هي برابرراى ش
ــتقردرواحدثبتى حوزه ثبت  ــمى مس ــاختمانهاى فاقدسندرس وضعيت ثبتى اراضى وس
ــى آقاى على محمداكبرى فرزنددرويش  ملك فريمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاض
بشماره  شناسنامه 11صادره از فريمان در يك قطعه زمين مزروعى بمساحت 45196،3 
مترمربع پالك فرعى از اصلى مفروزو مجرى شده ازپالك1247فرعى از 289اصلى واقع در 
بخش13ازمحل مالكيت رسمى متقاضى محرزگرديده است.لذابه منظوراطالع عموم مراتب 
دردونوبت به فاصله 15روزآگهى مى شوددر صورتيكه اشخاص نسبت بصدورسندمالكيت 
ــدت دوماه  ــاراولين آگهى بم ــندمى توانندازتاريخ انتش ــته باش ــى اعتراضى داش متقاض
ــيد،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم   اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس ازاخذرس
اعتراض،دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 

مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد شد.

تاريخ انتشارنوبت اول1400/08/24 تاريخ انتشارنوبت دوم:1400/9/7
محمدرضارجايى مقدم-رئيس ثبت اسنادوامالك
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مدل 1388 رنگ نقره اى متاليك شماره پالك ( ايران21 928 
ــماره موتور K4MD812D191719 شماره  ص 97) به ش
شاسى NAPLM1BOF81001876 متعلق به اميد قاطع 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.البرز

ــئوليت  ــر پژوهان مرمرداش با مس ــركت معدنى كانس آگهى تغييرات ش
محدود به شماره ثبت 18411 و شناسه ملى 10980277129 به استناد 
صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1400/05/11 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
1 - آقاى بهنام نيك فر بشماره ملى 0569468817 به سمت عضو و رئيس 
هيات مديره و آقاى يوسف مرادى بشماره ملى 2801445134 به سمت 
ــماره  ــى بش عضو هيات مديره و مديرعامل و آقاى مرتضى على نژاد ليلوس
ــمت عضو هيات مديره شركت بمدت نامحدود  ملى 2750986737 به س

انتخاب و ابقا شدند.
2- امضاى كليه اسناد مالى، چكها، قراردادها و ساير اوراق و اسناد بهادار و 
ــف مرادى عضو هيات مديره  تعهد آور شركت مشتركاً با امضاى آقاى يوس
و مدير عامل و آقاى بهنام نيك فر عضو و رئيس هيات مديره و اوراق عادى 
ــر يك از آنان در هر حال همراه مهر  و مكاتبات ادارى به تنهايى با امضاى ه
ــناد و امالك استان آذربايجان  شركت معتبر خواهد بود. اداره كل ثبت اس

غربى اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اروميه (1222249)

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك فريمان 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
ــماره140060306022000397هيات  وساختمان هاى فاقد سند رسمى برابرراى ش
ــاختمانهاى فاقدسندرسمى  اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
مستقردرواحدثبتى حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
سيدحسين آقايى مقدم فرزند سيدجعفر به شماره شناسنامه12صادره ازفريمان دريك 
ــالك 3394فرعى  ــاحت 1567،8متر مربع پ ــاختمان وانبارى ومحوطه به مس باب س
از276اصلى واقع دربخش 13خريدارى ازمالك رسمى آقاى ابوالقاسم توكلو و عليرضا پور 
حاج رضايى محرز گرديده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله 15روز 
آگهى ميشوددرصورتى كه اشخاص نسبت بصدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى تواننداز تاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
وپس ازاخذرسيد،ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خودرابه مراجع 
ــت درصورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض  قضايى تقديم نمايند.بديهى اس

طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد.
تاريخ انتشارنوبت اول 1400/08/24        تاريخ انتشارنوبت دوم  1400/09/08                    
محمدرضا رجايى مقدم- رئيس ثبت اسناد وامالك فريمان

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك فريمان  

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى
ــت ثبتى اراضى  ــه قانون تعيين تكليف وضعي ــون وماده13آئين نام آگهى موضوع ماده3قان

وساختمانهاى فاقدسندرسمى
ــون تعيين تكليف  ــات اول موضوع قان ــماره 14060306022000591هي برابرراى ش
ــتقردرواحدثبتى حوزه ثبت  ــمى مس ــاختمانهاى فاقدسندرس وضعيت ثبتى اراضى وس
ــى آقاى على محمداكبرى فرزنددرويش  ملك فريمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاض
بشماره  شناسنامه 11صادره از فريمان در يك قطعه زمين مزروعى بمساحت 45196،3 
مترمربع پالك فرعى از اصلى مفروزو مجرى شده ازپالك1247فرعى از 289اصلى واقع در 
بخش13ازمحل مالكيت رسمى متقاضى محرزگرديده است.لذابه منظوراطالع عموم مراتب 
دردونوبت به فاصله 15روزآگهى مى شوددر صورتيكه اشخاص نسبت بصدورسندمالكيت 
ــدت دوماه  ــاراولين آگهى بم ــندمى توانندازتاريخ انتش ــته باش ــى اعتراضى داش متقاض
ــيد،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم   اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس ازاخذرس
اعتراض،دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 

مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد شد.

تاريخ انتشارنوبت اول1400/08/24 تاريخ انتشارنوبت دوم:1400/9/7
محمدرضارجايى مقدم-رئيس ثبت اسنادوامالك

آگهى مناقصه عمومى
مناقصه شماره 14053

شناسنامه اينجانب اكبر على نژاد فرزند بهرام به شماره 
ــتان آباد به همراه  ملى 1717252761 صادره از بس
ــند 6دانگ  منگوله دار ساختمان به پالك  يك جلد س
ثبتى 22311 شهرستان فرديس و مبايعه نامه مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
  البرز

ــمنان در نظر دارد مناقصه  ــتان س شركت شهرك هاي صنعتي اس
عمومي دو مرحله اي اجراي جدول، زيرسازي و آسفالت در شهرك 
صنعتي سمنان را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار 
نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه 
ــايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه  پيشنهاد مناقصه گران و بازگش

تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : از تاريخ  1400/08/26 تا 
ساعت 14:30 تاريخ  1400/09/12 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس: سمنان ميدان استاندارد ، 
كد پستي 83611-35159 و تلفن 33370723 (023)

شركت شهرك هاي صنعتي استان سمنان (سهامي خاص)
شناسه اگهى: 1230857

ــران، به موجب رأى قابل پژوهش      آقاي حميدرضا مداح كارمند بانك ملي اي
شماره 2398/1 مورخ 1400/07/28 هيأت بدوى رسيدگى به تخلفات ادارى 

كاركنان به انفصال موقت به مدت نه ماه محكوم گرديده ايد.
مقتضى است چنانجه نسبت به راى صادره اعتراضى داريد موارد اعتراض كتبى 
خود را به طور مشروح و مستدل حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ درج اين 
آگهى به اداره امور شعب استان سمنان تسليم نماييد. بديهى است درصورت عدم 
اعتراض، راى صادره در مورد شما قطعيت يافته و به مرحله اجرا درخواهد آمد.

ــى دادگاههاى عمومى و انقالب  لذا مراتب طبق ماده (73) قانون آيين دادرس
در امور مدنى،  يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار براى اطالع شما 

بانك ملي ايـران درج ميگردد.
شناسه اگهى: 1230924 
م الف : 2989

ــت 176000 در نظر دارد تا  ــماره ثب ــكن  ايثارگران پگاه رزم آوران به ش ــركت تعاونى مس ش
ــزات و تكميل و  ــرايط جهت تأمين مصالح و تجهي ــايى پبمانكاران واجد ش ــبت به شناس نس
ــكونى از پروژه زيتون شامل (3 طبقه  تحويل كارهاى باقيمانده تمام مشاعات و126 واحد مس
زيرزمين، طبقه همكف و 21 طبقه مسكونى و بام) خود واقع در منطقه 22 تهران، بلوار شهيدان 
عليمرادى(كوهك) -خيابان نسيم نهم اقدام نمايد. بدينوسيله از كليه افراد حقيقى و حقوقى با 
صالحيت شركت ( حداقل رتبه 3 ابنيه و 3 تاسيسات و يا سازندگان و انبوه سازان عضو انجمن 
انبوه سازى ذيصالح داراى سوابق و رزومه مرتبط و قوى (بلند مرتبه ساز) جهت شركت در مناقصه 

دعوت به عمل مى آيد.
ــران – كرج ، بعد از  ــروژه : تهران، بزرگراه ته ــناد مناقصه و بازديد از محل پ 1-محل توزيع اس
بزرگراه آزادگان، بلوار شهيدان عليمرادى(كوهك)،  خيابان نسيم نهم ، خيابان ترگل 2 – پروژه 

مسكونى زيتون
ــه مبلغ يك ميليون ريال  ــناد مناقصه : معرفى نامه بهمراه فيش واريزى ب 2-نحوه دريافت اس
(1/000/000 ريال) به شماره حساب 1-7856036-43-1845 نزد بانك سپه و به نام تعاونى 

مسكن ايثارگران پگاه رزم آوران  
3-مدت توزيع اسناد: به مدت 2 روز از تاريخ 1400/09/13 تا تاريخ 1400/09/14

ــاعت 9 تا  4-زمان بازديد : به مدت 3 روز از تاريخ 1400/09/15 تا تاريخ 1400/09/17 (از س

16 خواهد بود)
ــواالت حاضرين در مناقصه روز جمعه 1400/09/19 ساعت 9 صبح در  ــخ به س 5-جلسه پاس

محل پروژه خواهد بود.
ــنبه مورخ 1400/09/24 تا ساعت 14  ــناد مناقصه به تعاونى : روز چهارش 6-زمان تحويل اس

خواهد بود.
ــركت در مناقصه : مبلغ ده ميليارد ريال ( 10/000/000/000 ريال) بصورت  7-ضمانتنامه ش
ضمانتنامه بانكى معتبر با اعتبار 3 ماه از زمان ارائه پيشنهاد و قابل تمديد تا سه ماه ديگر در وجه 

تعاونى مسكن ايثارگران پگاه رزم آوران(مطابق فرم) در پاكت الف
8-شركت كنندگان در مناقصه بايد داراى توان مالى ، تخصص و رزومه، توان تجهيزاتى و نيروى 

انسانى مطلوب بوده و اسناد ارزيابى موجود در اسناد مناقصه را تكميل و ارائه نمايند.
ــنهادات در هر مرحله اى بدون هيچگونه توضيح و  9-تعاونى در قبول و يا رد يك و يا همه پيش

دليلى مختار مى باشد.
10-به پيشنهادات فاقد الك و مهر و عدم رعايت ضوابط تعيين شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

11-هزينه چاپ آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد. 
12-جهت كسب اطالعات بيشتر مى توانند با شماره تلفن  44753736-021 تماس حاصل 

نمايند.

آگهى مناقصه يك مرحله اى همراه با (ارزيابى كيفى و فنى)

شركت توسعه منابع انرژى توان در نظر دارد 135,000 عدد كيسه بافته شده 19 لوله اى مورد نياز خود را با شرايط ذيل از 
طريق برگزارى مناقصه عمومى و از شركت هاى واجد شرايط تدارك نمايد. لذا از متقاضيان دعوت به عمل مى آيد جهت 

تهيه اسناد و تحويل پاكت هاى مربوط به مناقصه برابر روش ذيل اقدام نمايند.
ــنامه، روزنامه  ــابقه فعاليت، اساس ــته*ارائه س ــنهادى در پاكت دربس *ارائه ضمانتنامه بانكى معادل 5درصد مبلغ پيش
رسمى و مشخصات كامل اعضاى هيات مديره*تاريخ دريافت اسناد مناقصه: 5 روز از انتشار آگهى*آخرين مهلت ارسال 
پيشنهادات : ساعت 15 روز سى ام از انتشار آگهى*بهاى اوراق مناقصه: مبلغ 500/000 ريال واريز به حساب جاري طاليى 
ــعه منابع انرژى توان *محل تهيه اسناد و تحويل  1177800626802 بانك سپه شعبه شهيد چمران بنام شركت توس
ــهيد بابايى، شركت توسعه منابع انرژى توان،  پيشنهادات: خيابان پاسداران، نرسيده به ميدان نوبنياد، ابتداى بزرگراه ش
معاونت بازرگانى*به پيشنهادهايى كه فاقد سپرده كمتر از ميزان مقرر، چك شخصى و پيشنهاد هايى كه پس از انقضاى 
ــعه منابع انرژى در رد يا قبول هريك از  مهلت مقرر در آگهى واصل شود مطلقٌا ترتيب اثر داده نخواهد شد.*شركت توس
پيشنهادات مختار است.*قيمت هاى ارائه شده فقط به صورت تحويل در مقصد (CPT) يا (CFR) و بصورت ارزى مورد 

قبول خواهد بود.* ساير اطالعات و جزئيات مربوط به اين مناقصه در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.
شناسه اگهى: 1229981 * تلفن هماهنگى: 22540523

م الف : 2981

فراخوان مناقصه عمومي 
دو مرحله اي

آگهى مناقصه عمومى
مناقصه شماره 14053

شناسنامه اينجانب اكبر على نژاد فرزند بهرام به شماره 
ــتان آباد به همراه  ملى 1717252761 صادره از بس
ــند 6دانگ  منگوله دار ساختمان به پالك  يك جلد س
ثبتى 22311 شهرستان فرديس و مبايعه نامه مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
  البرز

ــمنان در نظر دارد مناقصه  ــتان س شركت شهرك هاي صنعتي اس
عمومي دو مرحله اي اجراي جدول، زيرسازي و آسفالت در شهرك 
صنعتي سمنان را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار 
نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه 
ــايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه  پيشنهاد مناقصه گران و بازگش

تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : از تاريخ  1400/08/26 تا 
ساعت 14:30 تاريخ  1400/09/12 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس: سمنان ميدان استاندارد ، 
كد پستي 83611-35159 و تلفن 33370723 (023)

شركت شهرك هاي صنعتي استان سمنان (سهامي خاص)
شناسه اگهى: 1230857

ــران، به موجب رأى قابل پژوهش      آقاي حميدرضا مداح كارمند بانك ملي اي
شماره 2398/1 مورخ 1400/07/28 هيأت بدوى رسيدگى به تخلفات ادارى 

كاركنان به انفصال موقت به مدت نه ماه محكوم گرديده ايد.
مقتضى است چنانجه نسبت به راى صادره اعتراضى داريد موارد اعتراض كتبى 
خود را به طور مشروح و مستدل حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ درج اين 
آگهى به اداره امور شعب استان سمنان تسليم نماييد. بديهى است درصورت عدم 
اعتراض، راى صادره در مورد شما قطعيت يافته و به مرحله اجرا درخواهد آمد.

ــى دادگاههاى عمومى و انقالب  لذا مراتب طبق ماده (73) قانون آيين دادرس
در امور مدنى،  يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار براى اطالع شما 

بانك ملي ايـران درج ميگردد.
شناسه اگهى: 1230924 
م الف : 2989

ــت 176000 در نظر دارد تا  ــماره ثب ــكن  ايثارگران پگاه رزم آوران به ش ــركت تعاونى مس ش
ــزات و تكميل و  ــرايط جهت تأمين مصالح و تجهي ــايى پبمانكاران واجد ش ــبت به شناس نس
ــكونى از پروژه زيتون شامل (3 طبقه  تحويل كارهاى باقيمانده تمام مشاعات و126 واحد مس
زيرزمين، طبقه همكف و 21 طبقه مسكونى و بام) خود واقع در منطقه 22 تهران، بلوار شهيدان 
عليمرادى(كوهك) -خيابان نسيم نهم اقدام نمايد. بدينوسيله از كليه افراد حقيقى و حقوقى با 
صالحيت شركت ( حداقل رتبه 3 ابنيه و 3 تاسيسات و يا سازندگان و انبوه سازان عضو انجمن 
انبوه سازى ذيصالح داراى سوابق و رزومه مرتبط و قوى (بلند مرتبه ساز) جهت شركت در مناقصه 

دعوت به عمل مى آيد.
ــران – كرج ، بعد از  ــروژه : تهران، بزرگراه ته ــناد مناقصه و بازديد از محل پ 1-محل توزيع اس
بزرگراه آزادگان، بلوار شهيدان عليمرادى(كوهك)،  خيابان نسيم نهم ، خيابان ترگل 2 – پروژه 

مسكونى زيتون
ــه مبلغ يك ميليون ريال  ــناد مناقصه : معرفى نامه بهمراه فيش واريزى ب 2-نحوه دريافت اس
(1/000/000 ريال) به شماره حساب 1-7856036-43-1845 نزد بانك سپه و به نام تعاونى 

مسكن ايثارگران پگاه رزم آوران  
3-مدت توزيع اسناد: به مدت 2 روز از تاريخ 1400/09/13 تا تاريخ 1400/09/14

ــاعت 9 تا  4-زمان بازديد : به مدت 3 روز از تاريخ 1400/09/15 تا تاريخ 1400/09/17 (از س

16 خواهد بود)
ــواالت حاضرين در مناقصه روز جمعه 1400/09/19 ساعت 9 صبح در  ــخ به س 5-جلسه پاس

محل پروژه خواهد بود.
ــنبه مورخ 1400/09/24 تا ساعت 14  ــناد مناقصه به تعاونى : روز چهارش 6-زمان تحويل اس

خواهد بود.
ــركت در مناقصه : مبلغ ده ميليارد ريال ( 10/000/000/000 ريال) بصورت  7-ضمانتنامه ش
ضمانتنامه بانكى معتبر با اعتبار 3 ماه از زمان ارائه پيشنهاد و قابل تمديد تا سه ماه ديگر در وجه 

تعاونى مسكن ايثارگران پگاه رزم آوران(مطابق فرم) در پاكت الف
8-شركت كنندگان در مناقصه بايد داراى توان مالى ، تخصص و رزومه، توان تجهيزاتى و نيروى 

انسانى مطلوب بوده و اسناد ارزيابى موجود در اسناد مناقصه را تكميل و ارائه نمايند.
ــنهادات در هر مرحله اى بدون هيچگونه توضيح و  9-تعاونى در قبول و يا رد يك و يا همه پيش

دليلى مختار مى باشد.
10-به پيشنهادات فاقد الك و مهر و عدم رعايت ضوابط تعيين شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

11-هزينه چاپ آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد. 
12-جهت كسب اطالعات بيشتر مى توانند با شماره تلفن  44753736-021 تماس حاصل 

نمايند.

آگهى مناقصه يك مرحله اى همراه با (ارزيابى كيفى و فنى)

شركت توسعه منابع انرژى توان در نظر دارد 135,000 عدد كيسه بافته شده 19 لوله اى مورد نياز خود را با شرايط ذيل از 
طريق برگزارى مناقصه عمومى و از شركت هاى واجد شرايط تدارك نمايد. لذا از متقاضيان دعوت به عمل مى آيد جهت 

تهيه اسناد و تحويل پاكت هاى مربوط به مناقصه برابر روش ذيل اقدام نمايند.
ــنامه، روزنامه  ــابقه فعاليت، اساس ــته*ارائه س ــنهادى در پاكت دربس *ارائه ضمانتنامه بانكى معادل 5درصد مبلغ پيش
رسمى و مشخصات كامل اعضاى هيات مديره*تاريخ دريافت اسناد مناقصه: 5 روز از انتشار آگهى*آخرين مهلت ارسال 
پيشنهادات : ساعت 15 روز سى ام از انتشار آگهى*بهاى اوراق مناقصه: مبلغ 500/000 ريال واريز به حساب جاري طاليى 
ــعه منابع انرژى توان *محل تهيه اسناد و تحويل  1177800626802 بانك سپه شعبه شهيد چمران بنام شركت توس
ــهيد بابايى، شركت توسعه منابع انرژى توان،  پيشنهادات: خيابان پاسداران، نرسيده به ميدان نوبنياد، ابتداى بزرگراه ش
معاونت بازرگانى*به پيشنهادهايى كه فاقد سپرده كمتر از ميزان مقرر، چك شخصى و پيشنهاد هايى كه پس از انقضاى 
ــعه منابع انرژى در رد يا قبول هريك از  مهلت مقرر در آگهى واصل شود مطلقٌا ترتيب اثر داده نخواهد شد.*شركت توس
پيشنهادات مختار است.*قيمت هاى ارائه شده فقط به صورت تحويل در مقصد (CPT) يا (CFR) و بصورت ارزى مورد 

قبول خواهد بود.* ساير اطالعات و جزئيات مربوط به اين مناقصه در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.
شناسه اگهى: 1229981 * تلفن هماهنگى: 22540523

م الف : 2981

فراخوان مناقصه عمومي 
دو مرحله اي

اراضى وساختمان  ثبتى  قانون تعيين تكليف وضعيت  اگهى اختصاصى موضوع 
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13 ايين نامه قانون تعيين تكليف برابر راى 
شماره 2480008319 14006031هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
تصرفات  ثبتى  مستقردرواحد  رسمى  سند  فاقد  هاى  وساختمان  اراضى  ثبتى 
2111651427كد  بشناسنامه  دلشاد  ابولفضل  /خانم  اقاى  بالمعارض  مالكانه 
پرونده  كالسه  متقاضى  غالمرضا  فرزند  ازگرگان  صادره   2111651427 ملى 
بنا  احداث  140011441201002431 درششدانگ يك قطعه زمين كه دران 
شده است بمساحت 84 مترمربع از پالك 3866 فرعى از 107 اصلى دراراضى 
خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق بابا صادقيان بخش 3 حوزه ثبت ناحيه 2 
گرگان طبق راى صادره حكايت از تصرفات متقاضى دارد..لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به 
راى صادره فوق الذكر  اعتراض داشته باشند 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 دادخواست را به اين اداره ارايه  نمايد. 
 تاريخ انتشار نوبت اول8/22 /1400 تاريخ انتشار نوبت دوم 1400/9/8 
حجت اهللا تجرى رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان

در پي صدور بخش�نامه بانك مركزي و 
ممنوعيت تخصيص ارز ب�ا كارت ملي به 
متقاضيان، كانون صرافان ايران نيز براي 
جلوگيري از اعالم قيمت هاي غيرواقعي 
ارز و ع�دم تحري�ك تقاضا در ب�ازار در 
اطالعيه اي اع�الم كرد: انتش�ار و اعالم 
ن�رخ ارز بدون ذك�ر منبع و ن�ام صرافي 
ممنوع است و شركت هاي صرافي داراي 
مجوز موظف به اعالم نرخ ارز هس�تند. 
به گزارش ايسنا، کانون صرافان در راستاي 
همكاري بانك مرکزي و بازگشت آرامش 
به بازار ارز در اطالعي��ه اي خطاب به افراد 
حقيقي و حقوقي فعال در حوزه نش��ر نرخ 

ارز اعالم کرد: نظر به اعالم نرخ ارز توس��ط 
اشخاص فاقد صالحيت و ايجاد التهاب در 
بازار ارز به منظور سوء استفاده، بدين وسيله 
به اطالع تمامی اشخاص حقيقي و حقوقي 
فعال در حوزه انتش��ار نرخ ارز مي رس��اند 
وفق دستورالعمل هاي صادره، شرکت هاي 
صرافي داراي مجوز از بانك مرکزي موظف 
به اعالم نرخ ارز در مح��ل صرافي يا طرق 
ديگر هس��تند. بنابراين اعالم و انتشار نرخ 
ارز به هر نحو، بدون ذکر منبع و نام صرافي 
از مصاديق نش��ر اکاذيب به قصد اضرار به 
 غير بوده، لذا با متخلفي��ن برخورد قانوني 

خواهد شد.

 اعالم نرخ ارز  
بدون ذكر نام صرافي ممنوع شد

بهناز قاسمی
  گزارش یک


