
آگهي تجديد  مناقصــه( عمـومي ) 
شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد   2000092409000192

 1-مناقصه گزار: شركت گاز استان خراسان رضوي
 2-موضوع مناقصه : احداث 5 مورد ايستگاه حفاظت كاتديك در سطح استان خراسان رضوى

3- شرايط اوليه متقاضيان: 
الف- دارا بودن رتبه در رشته نيرو يا  تأسيسات و تجهيزات از سازمان برنامه و بودجه

ب- دارا بودن ظرفيت خالي ارجاع كار
ج- دارا بودن گواهينامه تأييد صالحيت ايمني از اداره كار و امور اجتماعي

د- ثبت نام در سايت www.setadiran.ir و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي
 4- مدت اعتبار پيشنهادها : از تاريخي كه براي تسليم آن در فراخوان ذكر شده تا مدت سه ماه مي  بايست معتبر باشد. 

5- مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: -/ 1,713,000,000(  يك ميليارد و هفتصد و سيزده ميليون ريال ) مي باشد كه مي بايست بر اساس يكي از تضامين 
قابل قبول وفق آيين نامه تضمين معامالت دولتي به شماره123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 تهيه گردد و حتما اصل آن قبل ازآخرين مهلت ارائه پيشنهاد 

قيمت به صورت دستي تحويل دفتر حراست شركت گاز استان خراسان رضوي واقع درمشهــد - بلوار خيام – نبش تقاطع ارشاد– طبقه همكف گردد.
6- مهلت اعالم آمادگي و دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 09/ 1400/09 لغايت 1400/09/16           

7- آخرين مهلت بارگذارى اسناد و ارائه پيشنهاد قيمت : ساعت 14:00 مورخ 1400/09/27
8- پيشنهادهاي واصله در ساعت 09:30  مورخ 1400/09/28 در كميسيون مربوطه باز و خوانده مي شود و حضور پيشنهاد دهندگان و يا يك نفر نماينده مجاز 

آنها با همراه داشتن معرفينامه ممهور به مهر شركت در جلسه آزاد است.
9- يادآور مي گردد كليه مراحل مناقصه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

10-رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كاالي ايراني الزامي است و صرفا موسسات و شركتهاي ايراني ثبت شده در فهرست 
توانمندي هاي مندرج در سامانه توانيران مجاز مي باشد.

شناسه آگهى: 1230279                                                                                                                                                                                 

| روزنامه جوان |  ش��ماره 126361

88498433سرويس  اقتصادي

سه ش��نبه 9 آذر 1400 | 24 ربیع الثان��ی 1443 |

طرح نظارت و پايش توليد  و عرضه كاالهاي اساسي در كشور آغاز شد

قطع دست دالالن  با توزيع مستقيم كاالهاي اساسي

 گم شدن ۶۰ ميليون دالر ارز دولتي 
براي واردات كره

گمرك از تخلف يكي از واردكنندگان كره حيواني پرده برداشت و 
اعالم كرد: يكي از واردكنندگان كره حيواني در سال هاي 96 تا 98 
با دريافت 60 ميليون دالر ارز دولتي اين كاال را وارد نكرده اس�ت. 
به گزارش ايلن��ا، مهرداد جم��ال ارونقي درخص��وص واردكنندگاني 
ك��ه از ارز رس��مي اس��تفاده كرده اند، گفت: س��تاد مرك��زي گمرك 
ايران طي بررس��ي هايي مجدد به نتايج جديدي دس��ت يافته است. 
در يك��ي از اين بررس��ي ها با هماهنگي هاي نظارتي مش��خص ش��د 
كه يك��ي از مجتمع هاي صنايع لبن��ي و واردكنندگان ك��ره حيواني 
اظهارنامه ای به گم��رك ارائه ك��رده كه در بي��ش از 94فرقه گمرك 
 متوج��ه ش��ده ارزي كه ب��راي كاال اظه��ار ك��رده بيش ب��ود ارزش 

داشته است. 
اين مقام مس��ئول با اش��اره به بررس��ي هاي صورت گرفته و جلسات 
كارشناسي با صاحب كاال تصريح كرد: صاحب كاال دفاعيات خود را به 
گمرك ارائه كرده است و اين موضوعات بررسي شده و همچنان شائبه 
بيش بود ارزش بيش از 60 ميليون دالر توسط گمرك در اظهارنامه هاي 
مختلف احصا شده اس��ت كه اين اظهارنامه ها به س��ال هاي 96 تا 98 

اختصاص دارد. 
وي با بيان اينكه طبق قانون صاحب كاال مي تواند اعتراض كند، تصريح 
كرد: اگر صحت اين مسئله در مراجع رسيدگي كننده مانند كميسيون 
رسيدگي به اختالفات گمركي و تجديدنظر تأييد شود. اقدامات الزم 
براي بازپس گيري ارز 4 ه��زار و 200 توماني توس��ط گمرك صورت 

خواهد گرفت. 

 جمع آوري كامل كنتور برق 
استخراج كنندگان غيرمجاز رمزارز

س�خنگوي صنع�ت ب�رق از جم�ع آوري كام�ل انش�عاب و 
كنت�ور اس�تخراج كنن�دگان غيرمج�از رم�زارز خب�ر داد. 
مصطفي رجبي مش��هدي در گفت وگوي تلفني با صداوس��يما افزود: 
از اين پس كنتور و انش��عاب برق مراكز غيرمجاز استخراج رمز ارز كه 
كشف مي شوند به طور كامل جمع آوري و مجوز بهره مندي آن مراكز 

از برق لغو مي شود. 
وي گفت: تا پيش از اين برق مركز كشف شده قطع مي شد و پس از طي 
مراحل قضايی و قانوني امكان وصل برق به طور مجدد بود، اما از اين به 

بعد كنتور كامل جمع آوري مي شود. 

ايران خودروي تبريز تعطيل شد
ش�ركت ايران خودروي تبريز از يك شنبه ش�ب به دليل مسائل 

كارگري تعطيل شد. 
به گزارش مهر، ش��ركت ايران خودروي تبريز كه از سال 8۵ تأسيس 
شده از يک شنبه شب و در پي تداوم اعتصابات كارگران خود تعطيل 
شد. گروهي از كارگران اين شركت يک بار در ۱۵ آبان ماه و بار ديگر در 
دوم آذرماه به علت تعويق در پرداخت ماهانه، دست به اعتراض صنفي 

زده و اعتصاب كردند. 
طب��ق گفته كارگران معترض طي دو س��ال گذش��ته مي��زان حقوق 
دريافت��ي پرس��نل تغيي��ري نداش��ته و همچنين اخت��الف حقوقي 
دريافتي بين مراكز تولي��دي ايران خودرو در تهران و تبريز باالس��ت. 
ظرفيت اس��مي تولي��د اي��ران خ��ودرو تبري��ز ۱۳0 هزار دس��تگاه 
خودرو در س��ال اس��ت كه تاكن��ون بيش از ي��ک ميليون دس��تگاه 
 ان��واع خ��ودروي س��واري و وان��ت را توليد و ب��ه بازار ه��دف عرضه 

كرده است. 

 نرخ بليت  هواپيما 
با دالر ۲۸ هزار توماني بسته شد

نرخنامه جديد كه با توافق ايرالين ها و ش�وراي عالي هواپيمايي 
از ابت�داي آذرماه اعمال ش�ده، براس�اس دالر 28 ه�زار توماني 
اس�ت و ايرالين ها به اين ش�وراي عالي اعالم كرده ان�د اگر نرخ 
دالر از مح�دوده 28هزارتومان فرات�ر رود، اين ام�كان را دارند 
تا نرخ بلي�ت را از س�قف هاي من�درج در نرخنامه باالت�ر ببرند. 
با حذف محدوديت مس��افرگيري در پروازهاي داخلي از سوي ستاد 
ملي مقابله با كرونا، قرار بود به دس��تور وزير راه و شهرسازي نرخنامه 
جديدي از ابتداي آذر امسال مشتمل بر كاهش متوسط ۱۵درصدي 
قيمت بليت هواپيما رخ دهد. اتفاقي كه براي برخي مسيرها از جمله 
تهران- مشهد واقع شده و نرخ ها بعضاً تا دامنه ۵00 هزار توماني هم 
كاهشي بوده اس��ت، اما براي برخي مس��يرها از جمله تهران- كيش 
بليت ها همچنان در دامنه نجومي باالي يک ميليون تومان و حتي تا 

يک ميليون و ۳00 هزار تومان به فروش مي رسد. 
هر چند ك��ه نرخنام��ه جديدالصدور از س��وي انجمن ش��ركت هاي 
هواپيمايي كه مورد تأييد شوراي عالي هواپيمايي قرار گرفته، سقف 
قيمت بليت پرواز تهران- كيش را يک ميليون و ۳00 هزار تومان در 
نظر گرفته است. همچنين برخي منابع آگاه در صنعت هوانوردي به 
مهر اعالم كرده اند: نرخنامه جديد كه با توافق ايرالين ها و شوراي عالي 
هواپيمايي از ابتداي آذرماه اعمال شده، براساس دالر 28 هزار توماني 
اس��ت و ايرالين ها به اين ش��وراي عالي اعالم كرده اند اگر نرخ دالر از 
محدوده 28هزار تومان فراتر رود، اين امكان را دارند تا نرخ بليت را از 

سقف هاي مندرج در نرخنامه باالتر ببرند. 
عليرضا منظري معاون اس��بق هوانوردي و امور بين الملل س��ازمان 
هواپيمايي كش��وري درباره فرمول تعيين قيمت هر صندلي- ساعت 
پروازي گفت: آيتم هاي متعدد و متنوعي براي دستيابي به اين فرمول 

در نظر گرفته مي شود. 
وي ادامه داد: بخشي از اين هزينه ها به خود هواپيما و امور فرودگاهي 
برمي گردد كه ش��امل اس��تهالك هواپيما در هر پرواز، هزينه خدمه 
و كروي پروازي، هزينه تعمي��ر و نگهداري هواپيم��ا، بيمه هواپيما، 
هزينه ه��اي ناوبري هوايي، پاركينگ و نشس��ت و برخاس��ت، خريد 

سوخت و عمليات سوخت رساني، هندلينگ و مانند اينهاست. 
منظري گفت: بخشي هم به مسائل بازرگاني برمي گردد كه شامل دفاتر 
فروش و نمايندگي ها و درصد آژانس هاي هواپيمايي از محل فروش بليت، 

كيترينگ، هزينه هاي اداري و حقوق و دستمزدها و امثال آن است. 
   قيمت بليت ها نه با اقتصاد هوانوردي متناس�ب است نه با 

درآمدهاي مردم
نظری با بيان اينكه تناس��بي ميان اقتصاد هوان��وردي با درآمدهاي 
 low مردم وجود ندارد، گفت: مثاًل قيمت بليت تهران- تبريز در دوره
season )كم تقاضايي( 6۳0 هزار تومان است حال آنكه هزينه هاي 
ايرالين ها قطعاً براي هر ساعت- صندلي پروازي بيش از اينهاست؛ از 
س��وي ديگر درآمدهاي مردم هم با قيمت هاي كنوني بليت هواپيما 
همخواني ندارد؛ اينها نشان مي دهد فكري به حال اقتصاد هوانوردي 
نش��ده تا نرخ بليت ها ب��ا درآمدهاي م��ردم از يک س��و و هزينه هاي 

ايرالين ها از سوي ديگر متناسب باشد. 
   كدام دستگاه ها از فروش بليت هواپيما درآمد دارند؟

كارش��ناس صنعت هوانوردي درباره تحميل هزينه هايي چون سهم 
هالل احمر، سهم ۵ درصدي شهرداري ها و سهم خدمات فرودگاهي 
به هر بليت كه سبب مي شود تا قيمت بليت هواپيما افزايش يابد، گفت: 
بايد يک بار ديگر در قوانيني كه از هر بليت هواپيما، س��همي به ديگر 
دستگاه ها داده مي شود، تجديد نظر كرد. به خصوص كه ايرالين ها و 

صنعت هوانوردي از ماليات بر ارزش افزوده معافند. 

آگهي اعالم مفقودي 
اينجانب صمد عزتي مالك خودرو به شماره شهرباني ايران 30ـ  473 د 66 و شماره 
شاسي  NAAP41FE9EJ271534 و شماره موتور 163B0172732به علت 
ــناد مذكور را نموده است . لذا  ــناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اس فقدان اس
چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر 
ــركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهرانـ  كرج  حقوقي  ش
شهرك پيكان شهر ساختمان سهند طبقه 1 مراجعه نمايد . بديهي است پس از 

 تبريز  انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرراقدام خواهد شد.

ــبز خودروى سوارى پژو  اسناد مالكيت و برگ س
ــى 14245871 و  ــمار شاس ــه ش مدل 1384 ب
ــماره  ــماره موتور 12484125205 و به ش به ش
انتظامى 25 ايران 291 ن 92 مفقود شده و از درج 

 تبريزاعتبار ساقط است.

فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي(فشرده) يك مرحله اي
شناسه اگهى: 1232754          ( نوبت اول شماره 800/22925 )

تاريخ انتشار موضوع مناقصه
مناقصه در سامانه 

ستاد

مبلغ برآورد اوليه 
(ريال)

مبلغ تضمين 
شركت درفرآيند 
ارجاع كار(ريال)

مهلت دريافت 
اسناد ازسامانه 

ستاد

زمان و مكان جلسه 
توجيهي/ بازديد

مهلت  بارگذاري 
پاكات و اسناد 
درسامانه ستاد 

تا تاريخ

تاريخ/ مكان بازگشايي 
پاكات

مدت اجراي 
قرارداد

نوع تضمين

مناقصه 
واگذاري اداره 

امورسوختگيري 
هواپيمايي

 1400/9/10
ساعت 10

44,805,418,6892,240,270,934  1400/9/15
ساعت 19

       1400/09/17
ساعت 10صبح

سالن جلسات ستاد

 1400/9/29
ساعت 15

1400/9/30 ساعت 
8صبح (پاكت ارزيابي 
hse)و ساعت 11 صبح 
1400/10/1بازگشايي 

(پاكات الف، ب و ج)سالن 
جلسات ستاد به نشاني 

مناقصه گزار

يكسال 
شمسي

از نوع ضمانتنامه ها طبق جدول 
شماره 4 ماده 4 تصويب نامه هيأت 
وزيران به شماره 123402 مورخ 

94/9/22 ارائه گردد. در صورت واريز 
نقدي رسيد وجه امور مالي منطقه 

مورد تأئيد است.

 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومي يك مرحله اي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده )مربوط به  واگذاري اداره امور سوختگيري هواپيمايي به شماره فراخوان 
(20000919150000018) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه اسناد مورد نياز و پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي 
پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و 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.
متقاضيان مي توانند بعد از انتشار فراخوان در سامانه ستاد نسبت به دريافت اسناد اين مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) اقدام نمايند.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف: به آدرس اصفهان- خيابان چهارباغ باال- چنب پمپ بنزين، امور قراردادها و تلفن تماس 
امورقراردادها 03136244618- تلفن تماس شركت: 03136247001 وجهت مدارك hse با شماره تماس 03133801882 (واحد hse)تماس حاصل فرماييد.

محل و نحوه دريافت و ارسال اسناد و پيشنهادات: در مهلت مقرر با مراجعه به سايت WWW.SETADIRAN.IR اسناد را دريافت و پس از بارگذاري كليه پاكات در سامانه مذكور عالوه برآن اصل 
پاكت الف (تضمين شركت در فرايند ارجاع كار) به دبيرخانه كميسيون مناقصات شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان واقع در آدرس فوق الذكر تحويل نماييد. شركت هاي حاضر در 

مناقصه بايد كليه اسناد و پاكات تكميل شده را در مهلت مقرر با امضاي ديجيتال در سامانه ستاد بارگذاري نمايند .
شرايط متقاضيان:

-دارا بودن و ارائه گواهينامه تائيد صالحيت كار معتبر از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان محل فعاليت كه در آن مناقصه گر مجاز به فعاليت مرتبط با موضوع مناقصه باشد. تبصره: در صورتيكه 
ــتان اصفهان) اخذ و ارائه تأئيديه گواهينامه موصوف از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان اصفهان توسط برنده مناقصه  ــد (اس محل صدور گواهي صالحيت كار غير از استان محل فعاليت باش

الزامي است.
-دارا بودن وارائه گواهينامه تائيد صالحيت ايمني معتبر ازاداره كل تعاون ، كار ورفاه اجتماعي استان محل فعاليت.

توضيح اينكه تأمين اعتبار گواهينامه هاي مورد اشاره در بند 1 و 2 در طول مدت فرآيند تشريفات برگذاري مناقصه و اجراي كار، الزم و به عهده شركت كننده در مناقصه مي باشد.
-احراز امتياز قابل قبول در ارزيابي توانمندي بهداشت ، ايمني و زيست محيطي hse جهت شركت در مناقصه فوق 

-كليه مستندات در فرم ارزيابي hseمي بايست ضميمه فرم ها و بارگذاري در سامانه تداركات االكترونيكي دولت گردد. 
-ارائه تصوير كليه صفحات اساسنامه شركت و كارت ملي و شناسنامه مديرعامل و اعضاي هيئت مديره شركت و تصوير ثبت آگهي شركت به همراه آخرين تغييرات درروزنامه رسمي و كد اقتصادي و 

شناسه ملي و تصوير گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده الزامي است.
-قيمتها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد(خريد كاالي خارجي كه مشابه توليد داخلي دارند ممنوع مي باشد).

-ضروري است متقاضي كليه اسناد مناقصه و صورتجلسه توجيهي را قبل از ارائه پيشنهاد نرخ دريافت و يا علم وآگاهي كامل اعالم نرخ نمايند. 
-عدم ممنوع المعامله بودن شركت مناقصه گر(در صورت قرار داشتن در ليست شركتهاي ممنوع المعامله سپرده شركت در فرايند ارجاع كار به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد).

-تاريخ اعتبار پيشنهادات سه ماه بعد از بازگشايي پاكات نرخ مي باشد.
-مسئوليت صحت مستندات ارائه شده بر عهده متقاضي شركت در مناقصه بوده و در هر مرحله از مناقصه و فرآبند پس از آن جهت عقد قرارداد صحت آنها براي شركت محرز نگردد مناقصه و قرارداد ابطال و 
ضمانتنامه هاي ارائه شده ضبط مي گردد . برنده مناقصه مكلف به ارائه اصل يا كپي برابر با اصل مستندات بارگذاري شده مي باشد و در صورت هر گونه تناقض برابر قوانين و مقررات برخورد خواهد شد .

-كليه پيمانكاران مي بايست حداقل تا 48 ساعت قبل از تحويل پاكات صورت جلسه توجيهي را دريافت و با علم و آگاهي كامل اعالم نرخ نمايند .
(ضمناً ارائه كپي ضمانتنامه در تاريخ ارائه پيشنهاد، جهت اخذ تأئيديه هاي الزم ضمانتنامه به واحد امور مالي منطقه الزامي است).

الزم به توضيح است كليه مدارك متقاضيان مي بايست به ترتيب اشاره شده در آگهي در سامانه ستاد بارگذاري گردد و مدارك مربوط به ارزيابي hse در پاكت ارزيابي بارگزاري گردد.
  WWW.SHANA.IR  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:  مركز تماس : 41934-021             دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768  ضمناً متن آگهي در سايت

WWW.MONAGHESE.PORTAL.NIOPDC.IR  و HTTP://IETS.MPORG.IR .قابل رؤيت مي باشد . و اسناد مناقصه در سايتهاي ذيل قابل رؤيت مي باشد
ــتاد: 5-0316247001 فاكس:0316244427 كدپستي: 67455- ــركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان تلفن تماس س آدرس: اصفهان- خيابان چهار باغ باال- جنب پمپ بنزين-ش

81737
روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان

ــماره ثبت  ــافران ابدى به ش ــاران مس ــركت تعاونى همي ــرات ش آگهى تغيي
ــه مجمع  ــتناد صورتجلس ــه اس ــى 14008941567 ب ــه مل 4269 و شناس
ــب تاييديه  ــورخ 31/06/1400 و به موج ــوق العاده م عمومى عادى بطور ف
ــتان  ــماره7547مورخ16/8/1400 اداره تعاون كار ورفاه اجتماعى شهرس ش
ساوه تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1-جواد صفرى به شماره ملى0590004050 
ــماره ملى0602340829 وعباس زمانى حقگو به  ــكوتى به ش وعلى اصغر س
ــماره ملى0602376531 به عنوان اعضاى اصلى هيات مديره وناصر ملكى  ش
به شماره ملى0600113388 وحميده مهرابى به شماره ملى0600269078 
ــال انتخاب  ــه س ــات مديره براى مدت س ــى البدل هي ــوان اعضاى عل به عن
ــماره ملى0580057453 به عنوان  ــگرى به ش گرديدند. 2-محمدرضا عس
ــماره ملى0589901001 به عنوان بازرس  بازرس اصلى ونادعلى قزلجه به ش
ــال مالى انتخاب گرديدند. 2-سرمايه شركت از  على البدل براى مدت يك س
مبلغ4000000ريال به مبلغ5000000ريال منقسم به50سهم100000ريالى 
ومبلغ1000000ريالى به موجب گواهى شماره2510/د/281مورخ1400/6/31 
بانك توسعه شهيد چمران ساوه افزايش يافت و ماده مربوط در اساسنامه اصالح 
ــتان مركزى مرجع ثبت شركت ها و  گرديد./ اداره كل ثبت اسناد و امالك اس

موسسات غيرتجارى ساوه (1232929)

ــاختمان  ــت ثبتى اراضى وس ــون تعيين تكليف وضعي ــى موضوع قان اگهى اختصاص
ــن تكليف ــه قانون تعيي ــاده 13 اِئين نام ــاده 3 وم ــر م ــمى براب ــند رس  هاى فاقد س

برابر راى شماره 20412 مورخ 25/06/85 وراى اصالحى 1000698 مورخ 1400/9/1 
ــاختمان هاى فاقد  ــى اراضى وس ــف وضعيت ثبت ــون تعيين تكلي هييت موضوع قان
ــتقر در واحد ثبتى تصرفات مالكانه بال معارض اقاى خانم /گل عنبر  ــمى مس سند رس
ــماره ملى 6029665936 صادره از سراب فرزند  ــنامه 61 وبش منيرى بشماره شناس
ــدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث  ــه پرونده 20809 درشش يداله متقاضى كالس
ــاحت 338/75 مترمربع ازپالك 107 اصلى واقع در اراضى خارج  ــت بمس بنا شده اس
ــه 2 گرگان  ــش 3 حوزه ثبت ناحي ــا صادقيان بخ ــد صادق باب از مزرعه موقوفه محم
ــالع عموم مراتب  ــى دارد .لذا بمنظور اط ــادره حكايت از تصرفات متقاض طبق راى ص
ــبت به راى  ــخاصى كه نس ــود ازاين رو اش ــه فاصله پانزده روزاگهى ميش در دو نوبت ب
ــار اولين آگهى بمدت  ــته باشند ميتوانند از تاريخ انتش صادره فوق الذكر اعتراض داش
ــيد  ــليم و پس از اخذ رس ــماره پرونده به اين اداره تس ــراض خود را با ذكر ش دوماه اعت
ــود را به  ــت خ ــليم اعتراض به مرجع ثبتى، دادخواس ــاه از تاريخ تس ظرف مدت يكم
ــن اداره ارائه نمايند. ــت را به اي  مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى تقديم دادخواس

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/9/8   تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/24
 حجت اهللا تجرى 
 رييس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو گرگان

ــاختمان  اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
ــون تعيين تكليف ــاده 13 اِئين نامه قان ــمى برابر ماده 3 وم ــند رس  هاى فاقد س

ــى 1000698 مورخ  ــورخ 25/06/85 وراى اصالح ــماره 20412 م برابر راى ش
1400/9/1 هييت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى تصرفات مالكانه بال معارض اقاى خانم 
ــماره ملى 6029665936 صادره از  /گل عنبر منيرى بشماره شناسنامه 61 وبش
سراب فرزند يداله متقاضى كالسه پرونده 20809 درششدانگ يك قطعه زمين كه 
دران احداث بنا شده است بمساحت 338/75 مترمربع ازپالك 107 اصلى واقع در 
اراضى خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق بابا صادقيان بخش 3 حوزه ثبت ناحيه 
2 گرگان طبق راى صادره حكايت از تصرفات متقاضى دارد .لذا بمنظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشود ازاين رو اشخاصى كه نسبت به 
راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
بمدت دوماه اعتراض خود را با ذكر شماره پرونده به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى، دادخواست خود را به 
 مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارائه نمايند.

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/9/8  تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/24
حجت اهللا تجرى 
رييس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو گرگان

منطقه اصفهان

روابط عمومی شركت گاز استان خراسان رضوی

)نوبت اول(

آگهي تجديد  مناقصــه( عمـومي ) 
1-مناقصه گزار: شركت گاز استان خراسان رضوي

 2-موضوع مناقصه : احداث 5 مورد ايستگاه حفاظت كاتديك در سطح استان خراسان رضوى
3- شرايط اوليه متقاضيان: 

الف- دارا بودن رتبه در رشته نيرو يا  تأسيسات و تجهيزات از سازمان برنامه و بودجه
ب- دارا بودن ظرفيت خالي ارجاع كار

ج- دارا بودن گواهينامه تأييد صالحيت ايمني از اداره كار و امور اجتماعي
د- ثبت نام در سايت www.setadiran.ir و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي

 4- مدت اعتبار پيشنهادها : از تاريخي كه براي تسليم آن در فراخوان ذكر شده تا مدت سه ماه مي  بايست معتبر باشد. 
5- مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: -/ 1,713,000,000(  يك ميليارد و هفتصد و سيزده ميليون ريال ) مي باشد كه مي بايست بر اساس يكي از تضامين 
قابل قبول وفق آيين نامه تضمين معامالت دولتي به شماره123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 تهيه گردد و حتما اصل آن قبل ازآخرين مهلت ارائه پيشنهاد 

قيمت به صورت دستي تحويل دفتر حراست شركت گاز استان خراسان رضوي واقع درمشهــد - بلوار خيام – نبش تقاطع ارشاد– طبقه همكف گردد.
6- مهلت اعالم آمادگي و دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 09/ 1400/09 لغايت 1400/09/16           

7- آخرين مهلت بارگذارى اسناد و ارائه پيشنهاد قيمت : ساعت 14:00 مورخ 1400/09/27
8- پيشنهادهاي واصله در ساعت 09:30  مورخ 1400/09/28 در كميسيون مربوطه باز و خوانده مي شود و حضور پيشنهاد دهندگان و يا يك نفر نماينده مجاز 

آنها با همراه داشتن معرفينامه ممهور به مهر شركت در جلسه آزاد است.
9- يادآور مي گردد كليه مراحل مناقصه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

10-رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كاالي ايراني الزامي است و صرفا موسسات و شركتهاي ايراني ثبت شده در فهرست 
توانمندي هاي مندرج در سامانه توانيران مجاز مي باشد.

شناسه آگهى: 1230279                                                                                                                                                                                 
( كد فراخوان :  31582473)  

ــس درتاريخ  ــر پردي ــاس يار مه ــئوليت محدود الم ــركت با مس ــيس ش تاس
ــه ملى 14010266477 ثبت  1400/06/21 به شماره ثبت 1983 به شناس
و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم 
آگهى ميگردد. موضوع فعاليت : عرضه و فروش محصوالت الكترونيكى از جمله 
ــارت الكترونيك غير هرمى و  ــى موبايل تب لت لپ تاب و كامپيوتر ، تج گوش
ــى تلفن  ــى و ارائه خدمات پس از فروش گوش ــبكه اى ، فروش اينترنت غير ش
ــاى مجاز بازرگانى . درصورت  همراه لب تاپ و رايانه ، صادرات و واردات كااله
ــدت فعاليت : از تاريخ ثبت  لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيربط م
ــتان مهاباد ،  ــتان آذربايجان غربى ، شهرس به مدت نامحدود مركز اصلى : اس
ــهر مهاباد، محله رزگيان ، كوچه داودى ، بن بست ((صوفى  بخش مركزى ، ش
ــكان صالح الدين ، طبقه منفى 1 كدپستى  ــاختمان پزش زاده)) ، پالك 4 ، س
5916744753 سرمايه شخصيت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 
ــركا آقاى ريبوار پژوهى به شماره  ريال نقدى ميزان سهم الشركه هر يك از ش
ــهم الشركه آقاى خالق پژوهى  ملى 2860398546 دارنده 900000 ريال س
به شماره ملى 2870707266 دارنده 100000 ريال سهم الشركه اعضا هيئت 
مديره آقاى ريبوار پژوهى به شماره ملى 2860398546 و به سمت مديرعامل 
ــمت عضو اصلى هيئت مديره به مدت نامحدود آقاى  به مدت نامحدود و به س
خالق پژوهى به شماره ملى 2870707266 و به سمت رئيس هيئت مديره به 
مدت نامحدود دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت 
از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنين كليه نامه هاى 
عادى و ادارى باامضاء مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. اختيارات 
مدير عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعاليت نمى باشد. اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى 

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بوكان (1231258)

سيستم مديريت يكپارچه / كد 10/43/00/ف
آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي (شماره /137م ع/1400)

شركت آب وفاضالب استان البرز در نظردارد اجراى عمليات 2600 متر اصالح شبكه و 300 فقره اصالح انشعاب آب روستاى فشندك طالقان را 
از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و داراي حداقل رتبه 5 در رشته آب واگذار نمايد.

كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir با شماره فراخوان 2000005186000065  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 

عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهينامه امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
برآورد پروژه, مدت اجراي پروژه و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : برآورد بر اساس فهارس بها ابنيه و انتقال و توزيع آب روستايى سال 
1400 , مبلغ 15,199,344,862 ريال و مدت اجراي كار 7 (هفت) ماه و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار  759,967,243 ريال  بصورت 

يكى از تضامين ذكر شده در آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ت 50659/هـ مورخ 94/09/22 مي باشد.
مناقصه گران عالوه بر بارگذاري فايلهاى PDFتا ساعت 19 روز شنبه مورخ 1400/09/27, موظف به ارائه كليه اسناد در پاكت الك و مهر شده 

تا ساعت 16 همان روز  به دبيرخانه شركت آب و فاضالب استان البرز مي باشند.
تاريخ بازگشايي پاكات : ساعت 13 روز يكشنبه مورخ 1400/09/28 خواهد بود.

ــاعت 19 روز پنجشنبه مورخ  ــناد مناقصه از تاريخ 1400/09/08 تا س ــناد مناقصه: داوطلبان ميتوانند به منظور دريافت اس نحوه دريافت اس
1400/09/11  از طريق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمايند. تلفن تماس : 026-32117150  

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات ، به آدرس iets.mporg.ir) ) مراجعه نماييد. 

شناسه آگهى: 1231110
شركت آب وفاضالب استان البرز
«سهامي خاص»

شركت گاز استان خراسان رضوي

)نوبت دوم(

وزارت جه�اد كش�اورزي با هم�كاري وزارت 
صمت طرح نظ�ارت و پاي�ش تولي�د و عرضه 
كاالهاي اساس�ي را در كش�ور آغاز ك�رد تا با 
كنترل بازار محصوالت كشاورزي با گشت هاي 
روزان�ه و سيس�تم هاي هوش�مند ضمن رصد 
روزان�ه قيم�ت كاالها در س�طح بازار دس�ت 
دالالن كوتاه ش�ود و كاالهاي اساسي با قيمت 
مناس�ب ب�ه دس�ت مصرف كنندگان برس�د. 
بيش از دو سال است كه كنترل بازار و قيمت ها از 
دست دولت خارج شده و دالالن در تمامي بازار ها 
از توليد تا توزيع رخنه كرده  و سودهاي كالني به 
جيب زده اند. از آغاز دولت س��يزدهم، معاون اول 
رئيس جمهور تالش كرد با بازرسي هاي سرزده از 
ميادين و كارخانجات توليدي ايرادات بخش توليد 
و توزيع را آسيب شناسي و مسئوليت هاي ويژه اي 
را به وزراي صمت و جهاد واگذار كند. نسخه دولت 
براي جلوگي��ري از گراني ها و دپ��وي كاال رصد و 

اعالم روزانه قيمت كاالهاي اساسي و مصرفي مردم 
بود. در گام دوم فروش اينترنتي مرغ، تخم مرغ و 
روغن بود كه با همكاري شركت پست كليد خورد 
تا كاالها بدون واسطه با قيمت واقعي و مناسب به 
دست مصرف كنندگان برسد. در ادامه طرح هاي 
تنظيم ب��ازار دولت،روزگذش��ته ط��رح نظارت و 
پايش تولي��د و عرضه كاالهاي اساس��ي نيز آغاز 
شد. براساس اين طرح،وزارت صمت 628بازرس 
خود را به وزارت جهاد كش��اورزي واگذار كرد كه 
متشكل از نيروهاي بسيجي و وزارت صمت است 
و تيم هاي گشت نظارت هاي الزم بر گرانفروشي 
را انج��ام مي دهن��د. مان��ور سراس��ري كنترل و 
نظارت بر بازار محصوالت كش��اورزي ديروز آغاز 
ش��د و گش��ت هاي روزانه با هم��كاري نيروهاي 
بس��يج در قالب چندين خودرو و در حضور وزير 
جهاد كش��اورزي از بازار حكيميه تهران به سطح 
شهر اعزام شوند. در دولت گذش��ته از اين دست 

پايش ها و بازرسي ها در بازار مرغ و گوشت و حتي 
تخم مرغ به راه افتاد، ام��ا در حد مانور باقي ماند و 
پس از مدت كوتاهي به فراموش��ي سپرده شد. به 
گزارش تسنيم، سيدجواد ساداتي نژاد وزير جهاد 
كشاورزي در مراسم افتتاحيه طرح نظارت و پايش 
توليد و عرضه كاالهاي اساسي استان تهران اظهار 
داش��ت: با احياي قانون انت��زاع در دولت قبل در 
عمل تغييراتي در اعط��اي ابزار توزيع محصوالت 
كش��اورزي صورت نگرفت تا اين مه��م در دولت 
س��يزدهم محقق و كل زنجيره توليد محصوالت 

كشاورزي از مزرعه تا سفره به مردم سپرده شد. 
   روزان�ه 350 تن كاالي اساس�ي در تهران 

توزيع مي شود 
وزير جهاد كش��اورزي با بيان اينكه روزانه ۳۵0تن 
كاالي اساسي در كشور توزيع مي شود، گفت:  توزيع 
هوش��مند تمامی كاالهاي اساس��ي در كنار مرغ و 
تخم مرغ از پايان هفته آغاز مي شود و در ميادين نيز به 

اندازه كفايت توزيع خواهد شد. 
ساداتي نژاد با اشاره به روند توزيع هوشمند كاالهاي 
اساس��ي ادامه داد: بازرس��ي هوش��مند در تهران و 
شهر هاي مختلف كشور آغاز شده است و كاالهاي 
اساس��ي را رايگان ب��ه در منزل مردم مي رس��اند، 
همچنين از طريق روس��تا بازار و ساير اپلكيشن ها 
كاالهاي اساسي را به صورت مستقيم از محل توليد و 

مزرعه به دست مصرف كننده مي رسانيم . 
وي تصريح ك��رد: در تأمين نهاده ه��اي دامي هيچ 
مش��كلي نداريم و بانک مركزي ب��راي تأمين ارز و 
وزارت راه براي حمل و نقل همكاري خوبي داشته اند 
و جلس��ات قرارگاه امنيت غذايي همه روزه در همه 
استان هاي كشور از س��اعت 6 و۳0 دقيقه تا هشت 
صبح در جهاد كشاورزي اس��تان ها برگزار مي شود 
و مس��ائل ب��ازار محص��والت كش��اورزي را رصد و 

برنامه ريزي مي كند. 
وي گفت: از فردا توزيع اينترنت��ي مرغ، تخم مرغ و 
برخي كاال هاي اساس��ي ديگر در شهرهای مشهد، 
شيراز و يزد نيز آغاز مي شود و بايد به دنبال افزايش 
بهره وري در توليد و هوشمندسازي در توزيع باشيم. 
س��اداتي نژاد افزود: مرغداري ه��اي غيرمجاز بايد 
ظرف دو ماه تعيين تكليف شوند، به اين ترتيب يا به 
زنجيره هاي توليد بپيوندند يا اصالحات موردنظر را 
انجام داده و مجوز بگيرند. در خصوص مكانيزه كردن 
مرغداري ه��ا نيز موضوع به بانک كش��اورزي اعالم 
شده و براي ارائه تس��هيالت به اين واحد ها مشكلي 

وجود ندارد. 
   اصناف: فاصله توليد تا مصرف كم شود

رئيس اتاق اصناف تهران در اين مراسم گفت:  براي 
اينكه مصرف كنندگان بتوانند كاال هاي اساسي را با 
قيمت مناسب دريافت كنند، فاصله توليد و مصرف 
بايد كوتاه شود. قاسم نوده فراهاني اظهار داشت: اصل 
بر عرضه و تقاضاس��ت و بازار بايد ب��ا عرضه و تقاضا 
تنظيم ش��ود، ولي در اين ميان حذف واسطه هاي 

مختلف نبايد از چشم دور بماند. 
وي افزود: به عنوان مثال مرغ چند دست مي گردد تا به 
واحد صنفي برسد و از آنجا در اختيار مصرف كنندگان 
قرار گيرد كه بايد اين موارد اصالح شود. واحد هاي 
بازرسي و نظارت بايد طوري عمل كنند كه موجب 
آزردگي خاطر واحد هاي صنفي نشوند، البته بايد با 
متخلفان برخورد شود و موارد قانوني به طور كامل 

مدنظر قرار گيرد. 

  گزارش یک
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