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 توزیع یارانه پنهان انرژی توازن ندارد
احتمال تغییر سهمیه بنزین وجود دارد

یک نماینده مجلس گفت: در بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی هایی در زمینه 
تغییر سهمیه ها شده که اگر تصویب شود این قابلیت را دارد کسانی که 
از هیچ سهمیه ای استفاده نمی کنند، نیز بتوانند از این سهمیه برخوردار 

باشند. اما در هر حال برنامه ای برای افزایش قیمت نداریم.
با  ایلنا،  عبدالعلی رحیمی مظفری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
تاکید بر اینکه افزایش قیمت بنزین در برنامه دولت و مجلس نیست، 
اظهار داشت: تغییر قیمت و سهمیه بندی بنزین در بودجه سال آینده 
هم دیده نشده است. وی درباره احتمال تغییر سهمیه بندی گفت؛ این 
موضوع قرار نیست اوضاع را بهتر کند ولی عدالت را برقرار می کند. عضو 
کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: اگر شرایط اقتصادی اجازه می داد و 
ما می توانستیم نسبت به اصالح سهمیه برای خانوارهایی که بنزین دریافت 

نمی کنند و سهمیه ای در سوخت ندارند، اقدام کنیم قطعا بهتر بود. 
وی خاطرنشان کرد: در بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی هایی در زمینه تغییر 
سهمیه ها شده که اگر تصویب شود این قابلیت را دارد کسانی که از هیچ 
سهمیه ای استفاده نمی کنند، نیز بتوانند از این سهمیه برخوردار باشند. اما 
در هر حال برنامه ای برای افزایش قیمت نداریم. رحیمی مظفری گفت: 
مهم ترین چالش حوزه سوخت در حال حاضر این است که کسانی که از 
امکانات بیشتری برخوردار بوده و مصرف انرژی باالتری دارند یارانه بیشتری 

نیز استفاده می کنند و اقشار مستضعف از یارانه کمتری بهره می برند.
وی بیان داشت: اکنون  در کشور در توزیع یارانه پنهان انرژی توازن و 
عدالت برقرار نیست. این نماینده مجلس در ادامه به موضوع افزایش 
مصرف انرژی در کشور پرداخت و گفت: بهترین راهکار برای جلوگیری 
از روند افزایشی مصرف استانداردسازی وسایل مصرفی صنعت و خانگی 
است، اجرای مبحث ۱۹ ساختمان برای جلوگیری از هدررفت و مصرف 
بهینه انرژی و همچنین حذف بخش هایی مثل نیروگاه ها مصرف انرژی باال 

و راندمان پایینی دارند، از دیگر راهکارهاست.

وزیر نیرو خبرداد
آمادگی ایران برای اجرای طرح های آبی در کشور عراق

وزیر نیرو از آمادگی ایران برای حضور در طرح های آبی عراق و اجرای 
پروژ ه های متعدد در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی اکبر محرابیان 
در حاشیه دیدار با وزیر آب عراق با اشاره به بررسی راهکارهای مدیریت 
منابع آب مشترک ایران و عراق افزود: ایران ظرفیت های مناسبی برای 
ارائه خدمات در حوزه منابع آبی به کشور عراق دارد که در این دیدار در 

خصوص این ظرفیت ها مذاکرات قابل قبولی انجام شده است.
در این دیدار عون ذیاب عبدالله وزیر منابع آب عراق نیز با اشاره به 
از  برداری  بهره  آماده  گفت:  سدسازی  صنعت  در  ایران  توانمندی 

توانمندی های ایران در بخش های مختلف حوزه آب هستیم.

تشکیل کارگروه های مشترک وزارت نفت و دیوان 
محاسبات با هدف رفع موانع در پروژه

از تشکیل کارگروه های مشترک بین دیوان محاسبات کل  وزیر نفت 
کشور و وزارت نفت خبر داد و گفت: در هفته های آینده نشست های این 
کارگروه ها با حضور نمایندگان و مدیران شرکت های اصلی دو مجموعه 
با هدف رفع موانع و مشکالت موجود در پروژه های جاری صنعت نفت 

برگزار می شود.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، جواد اوجی در حاشیه نشست مشترک 
مدیران ارشد وزارت نفت و دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه امروز 
معاونان و مدیران هر دو دستگاه اجرایی و نظارتی نشستی بسیار سازنده 
داشتند، اظهار کرد: گزارش فصلی از عملکرد چهار شرکت اصلی وزارت 
نفت در ۱۸ ماه اخیر و برنامه های این وزارتخانه درباره رفع ناترازی تولید و 
مصرف گاز و فرآورده های نفتی، سرمایه گذاری، فروش نفت خام، میعانات 

گازی و برنامه های آینده صنعت نفت ارائه شد.
وی با اشاره به ارائه گزارش مفصل مدیران عامل شرکت های زیرمجموعه 
وزارت نفت درباره چالش های موجود برای تحقق برنامه های از پیش تعیین 
شده در صنعت نفت به  دیوان محاسبات کشور افزود: دیدگاه های مدیران 
این دستگاه نظارتی در این نشست به خوبی مطرح و امیدواریم در قالب 

کارگروه های مشترک مسائل آینده پیگری شود.
وزیر نفت با تأکید بر اینکه در هر یک از شرکت های اصلی وزارت نفت 
با حضور نمایندگان و مدیران دیوان محاسبات کشور کارگروه هایی جداگانه 
تشکیل خواهد شد؛ تصریح کرد: نشست های مشترک در هفته های آینده 
با هدف رفع موانع و مشکالت موجود در پروژه های جاری صنعت نفت 
تشکیل خواهد شد و امیدواریم خداوند به همه ما توفیق خدمتگذاری به 

مردم و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را بدهد.

 چالش های محاسبه الگوی مصرف گاز و برق

از تعداد اعضای خانوار تا »اقلیم منطقه« و »متراژ بنا«
اتحادملت - گروه اقتصاد؛ کارشناس بودجه 
مصرف  الگوی   ۱۴۰۲ بودجه  الیحه  در  گفت: 
با  و  اقلیم  و  هوا  و  آب  اساس  بر  برق  و  گاز 
مناطق  در  میزان متوسط دمای هوا  به  توجه 
مختلف و متراژ زیربنا تعیین شد، اما با تصمیم 
کمیسیون تلفیق قرار است تعداد افراد خانوار 
هم در محاسبه الگوی مصرف لحاظ شود که این 

مشکالتی دارد.
مصوبه  بر  نقدی  با  عبدالله زاده  پیام   
داشت:  اظهار  بودجه ۱۴۰۲  تلفیق  کمیسیون 
 »الگوی مصرف« یکی از اصطالحات کلیدی  در 
تعیین نحوه محاسبه تعرفه برق و گاز مصرفی 
مشترکان  آن  اساس  بر  که  است  مشترکان 
می توانند مصارف خود را کنترل کرده و به عنوان 
مشترک کم مصرف شناخته شوند و از مزایای آن 

بهره مند شوند.
وی افزود: سیاستگذار نیز با در محاسبه و در 
اختیار داشتن الگوی مصرف، امکان اجرای انواع 
سیاست های تشویقی و تنبیهی را در رویارویی 

با مشترکان مختلف خواهد داشت.
اساس  بر  کرد:  بیان  بودجه  کارشناس  این 
الگوی مصرف  انرژی،  کارشناسان  بررسی های 
بر اساس آب و هوا و اقلیم کشور و با توجه 
به میزان متوسط دمای هوا در مناطق مختلف 
کشور، تعیین شده و در بررسی های تکمیلی، 
افزوده شد؛ در الیحه  آن  به  نیز  زیربنا  متراژ 
بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، این موضوع به عنوان 
که  ترتیب  این  به  شد.  درج  دولت  پیشنهاد 
الگوی مصرف گاز و برق بر اساس متراژ زیربنا 
و اقلیم مناطق مختلف کشور محاسبه شده و 

مبنای تعیین تعرفه، تلقی شود.
با تصمیم کمیسیون  اما  افزود:  عبدالله زاده 
تلفیق بودجه ۱۴۰۲، قرار است عالوه بر اقلیم 
و متراژ زیربنای ساختمان، بُعد خانوار و تعداد 
افراد خانوار هم در محاسبه الگوی مصرف برق و 
گاز لحاظ شود، این تصمیم عالوه بر اینکه منجر 
به پیچیده شدن مسیر محاسبه الگوی مصرف 

گاز و برق و سخت شدن عملیات اجرایی آن 
برای مجریان می شود، ناخودآگاه اذهان را به 
سمت تجربه های ناموفق آماری متعددی که 
مواردی  محاسبه  برای  گذشته  سال های  طی 
همچون دهک بندی خانوارها، پرداخت یارانه ها 
هزینه های  صرف  وجود  با  که  می برد  غیره  و 
مرحله  در  زیاد،  زمان  مدت  و صرف  سنگین 
اجرا به اهداف مورد نظر سیاستگذار نرسیده و 

مجریان آنها را ناکام گذاشته است.
وی تصریح کرد: در موضوع محاسبه الگوی 
مصرف گاز و برق  نیز، بررسی های کارشناسی 
نشان می دهد که برای اعمال بعد خانوار در 

اجرایی  مشکالت  مصرف،  الگوی  محاسبه 
این مشکالت،  از جمله  متعددی وجود دارد. 
استفاده از همه عوامل موثر که بعضاً قابلیت 
اندازه گیری ندارند، از جمله بُعد خانوار و تعداد 

افراد خانوار ثابت در هر واحد مسکونی است.
همچنین  کرد:  بیان  بودجه  کارشناس  این 
با توجه به اسکان دائم و یا غیر دائم اعضای 
منزل  محل  در  شبانه روز  طول  در  خانواده 
به  برق  میزان مصرف  دادن  ارتباط  مسکونی، 
بُعد خانوار و تعداد اعضای خانوار، منطقی و 
نمی رسد. همچنین وجود ۲5  نظر  به  اجرایی 
فاقد  از جمعیت کشور که مستأجر و  درصد 

مسکن شخصی بوده و به صورت معمول، هر 
سال یا چند سال یک بار، محل سکونت خود 
که  است  دیگری  مشکل  می د هند،  تغییر  را 
اجرای صحیح این مصوبه را بسیار سخت و دور 
از دسترس کرده و نیازمند فرایندهای پیچیده، 
کامل  سرشماری  مانند  هزینه بری  و  طوالنی 

خانوارهاست که عمالً غیر قابل اجراست.
عبدا لله زاده تصریح کرد: از نمایندگان  مجلس 
شورای اسالمی انتظار می رود در بررسی نهایی 
این مصوبه در صحن علنی، نظرات کارشناسی را 
در نظر گرفته و به جنبه های اجرایی مصوبه فکر 

کنند تا منجر به تجربه ناموفقی نشود.

اخبار

عبداهلل زاده: بر اساس 
بررسی های کارشناسان انرژی، 

الگوی مصرف بر اساس آب و 
هوا و اقلیم کشور و با توجه به 

میزان متوسط دمای هوا در 
مناطق مختلف کشور، تعیین 

شده و در بررسی های تکمیلی، 
متراژ زیربنا نیز به آن افزوده 

شد

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال دیروز با 5۴ سنت معادل 
۰.۶۶ درصد افزایش به ۸۲ دالر و ۷5 سنت رسید.

قیمت نفت در روز جمعه برای دومین روز پیاپی و در شرایطی که 
دورنمای صادرات کمتر روسیه تأثیر افزایش ذخایر نفتی آمریکا را 

خنثی کرده است، افزایش یافت.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با 5۴ سنت معادل 
۰.۶۶ درصد افزایش به ۸۲ دالر و ۷5 سنت رسید. نفت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا هم با 5۰ سنت معادل ۰.۶۶ درصد افزایش ۷5 دالر 
و ۸۹ سنت معامله می شود. هر دوی این شاخص های نفتی ۲ درصد 
در روز گذشته افزایش قیمت داشتند که تأثیر تصمیم روسیه برای 
کاهش ۲5 درصدی صادرات از بنادر غربی در ماه مارس بود. روسیه 
قبالً اعالم کرده بود تولید خود را 5۰۰ هزار بشکه در روز در مارس 
پایین می آورد. این خبر حساسیت در زمینه عرضه نفت را افزایش 
داده است. نگرانی نسبت به افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا که 
می تواند ارزش دالر را باال ببرد و همچنین خبر افزایش ذخایر نفتی 

آمریکا برای نهمین هفته پیاپی، قیمت نفت را حدود ۴ درصد در هفته 
گذشته پایین آورد.

جزئیات آخرین اجالس فدرال رزرو آمریکا نشان داد اکثر مقامات 
این بانک موافق سخت تر کردن سیاست های پولی هستند. دورنمای 
افزایش بیشتر قیمت نرخ بهره از شاخص دالر حمایت کرده است. دالر 
در آستانه چهارمین هفته پیاپی افزایش قیمت قرار دارد. این شاخص 

در حال حاضر ۲.5 درصد باالتر از ماه گذشته میالدی است.
باال رفتن ارزش دالر خرید نفت را برای دارندگان سایر ارز های دنیا 
تورم  بعدی  گزارش  بر  در حال حاضر  بازار  تمرکز  گران تر می کند. 

آمریکاست که می تواند بر تصمیمات فدرال رزرو تأثیر بگذارد.
افزایش ذخایر نفتی آمریکا تا باالترین رقم از ماه مه ۲۰۲۱ قیمت 
نفت را تحت فشار قرار داده است، آن هم در شرایطی که پاالیشگاه ها 
طی فصل تعمیرات و نگه داری نفت کمتری را مصرف کرده اند. وزارت 
اطالعات انرژی آمریکا اعالم کرد ذخایر نفتی این کشور ۷.۶ میلیون 

بشکه افزایش یافته و به حدود ۴۷۹ میلیون بشکه رسیده است.

قیمت جهانی نفت کمتر از یک درصد رشد داشت

برگ سبز خودرو و کارت خودروسواری  به نام وسیله نقلیه : پژو پارس  و رنگ خودرو : سفید  و مدل 
  NAAN01CE9GH864083 : وسیله نقلیه : 13۹5  و شماره پالک : ۸۷د۹۷3 ایران 40 و شماره شاسی
و شماره موتور : 124k0817323  به نام صاحب سند : رقیه سلمانی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد .)کد1401/12/57(

اصل برگ سبز خودرو سواری سانتافه مدل ۲016به رنگ سفیدبه شماره انتظامی 1۷ل1۲4ایران30 شماره 
به  باستانی سیر  نام سپهر  KMHSU81BDGU546637به  و شماره شاسی   G4KJFA694973موتور

کدملی 00۲۲3۲۷4۷۹مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/58(

گواهي مي شود فاكتور بلوك سيلندر به شماره ٩٧١٣٤٧٨٤٦ و شماره موتور ١٤١٨٧٠٤٣٠٦٥ مفقود گرديده 
لذا درخواست صدور فاكتور المثني را دارم همچنين هرگونه مسئوليت در خصوص فاكتور قبلي به عهده 

اينجانب مي باشد.)کد1401/12/59(

کارت دانشجوی بشماره ۹6113۷3003 بنام صونا خلیلی فرزند میر محمد به کد ملی ۲6100۷۸66۸ مفقود 
شده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/60(

کارت دانشجویی اینجانب آیدا منصوری دانشجوی )کارشناسی پیوسته مامایی دانشگاه علوم پزشکی 
ایران( به شماره دانشجویی 140011371018 مفقود گردیده از یابنده تقاضا میشود آن را به نزدیکترین صندوق 

پستی ارسال نماید.)کد1401/12/61(

   برگ سبز خودروی  به نام وسیله نقلیه : پراید  و رنگ خودرو : سفیدشیری روغنی  و مدل وسیله نقلیه 
: ۸4  و شماره پالک : 36 451 ج 44  و شماره شاسی : S1412284602561 و شماره موتور : 01245807  به 

نام صاحب سند : غالم حسین هنرمندمیامی    مفقود شده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/62(

 برگ سبز خودروسواری  به نام وسیله نقلیه : پراید  و رنگ خودرو : سفیدشیری روغنی  و مدل وسیله نقلیه 
: ۸4  و شماره پالک : 36 451 ج 44  و شماره شاسی : S1412284602561  و شماره موتور : 01245807 به 

نام صاحب سند : غالم حسین هنرمندمیامی  مفقود شده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/63(

اینجانب نگین نقوی نژاد دانشجویی کارشناسی ارشد سالمندی کارت دانشجویی خود را گم کرده ام تقاضا 
میشود از یابنده با شماره تماس 0۹135۹۹3060 تماس حاصل گردد.)کد1401/12/64(

وشماره   naaw61hu2ne489804شاسی شماره  به  پالس  دنا  خودرو  مالک  زارعی  وحید  اینجانب 
موتور153h0059217 به علت فقدان اسناد فروش ، تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است.

)کد1401/12/65(

  سند کمپانی سواری به نام وسیله نقلیه : تیگو5  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : ۹6  و 
 : موتور  و شماره    NATGBATL6H10133787  : و شماره شاسی  ایران_559ج33   15 : پالک  شماره 
MVM484FTAH017543 به نام صاحب سند : مریم احمدی زرین علیایی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/12/66(

سندکمپانی سواری  به نام وسیله نقلیه : پراید  و رنگ خودرو : سفید شیری _ روغنی  و مدل وسیله 
نقلیه : 13۸3  و شماره پالک : ۷۸ / ۹4۷ ه 3۷  و شماره شاسی : S1412283377824  و شماره موتور 
: 00998690 به نام صاحب سند : عبداله جهان تیغی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/12/67(

   کارت خودروی خودرو به نام وسیله نقلیه : پراید  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 1381 و 
شماره پالک : 30ایران 644ص76 و شماره شاسی : S1412281861214  و شماره موتور : 00395965  به نام 

صاحب سند : سمیرامحمدی نیا    مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/68(

اصل سند کمپانی خودرو سواری دنا پالس مدل 1401 به شماره انتضامی 775ص38 ایران 50 به شماره 
موتور 147H0697162 به شماره شاسی NAAW21HU3NE533868 به مالکیت محسن دادار شربیانی 

به کد ملی 0440200245 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/69(

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نمونه اختصاصی

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 13۹0/۹/۲0 
و برابر رای شماره 14016031001301۹601 مورخ 1401/11/1۸ هیأت قانون تعیین تکلیف......... موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی ..  .. چمستان ..... تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم معصومه علی دوست 
فرزند حجت علی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت ۲30/00 ..... متر مربع که مقدار 
3۲ سیر مشاع عرصه وقف می باشد به شماره پالک15۸  فرعی از 13 اصلی واقع در قریه مرزنده  بخش 11 خریداری 
شده از آقای/خانم امیره رضایی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به  فاصله 15 روز 
از طریق این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیأت الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع  به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدید دادخواست به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست
تاریخ انتشار نوبت اول .... 1401/1۲/06
تاریخ انتشار نوبت دوم .... 1401/1۲/۲0

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان 
عین اله تیموری             
شناسه آگهی: 1461۲۸۹

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر ماده 3 
و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض آقای قاسم تجری به شماره شناسنامه ۹4۷  و شماره  ملی ۲1۲0۷551۲4   
صادره از گرگان فرزند قربان متقاضی کالسه پرونده 140111441۲4۸00003۸۸  در ششدانگ یک قطعه زمین که در 
آن احداث بنا شده است به مساحت 143۸.۸۷  متر مربع از پالک 3- اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش 3 حوزه 
ثبت ناحیه ۲ گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی 

تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند.   م.الف/14136
حجت اهلل تجری 

رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ۲ گرگان 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/1۹    تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/1۲/06

آگهی به آقای عباس قنبری الهرود
به استناد دادنامه شماره14010۷3۹000۲50۹۲6۹مورخ1401/0۸/16 شعبه محترم اول دادگاه خانواده شهرستان 
سرعین با موضوع صدور حکم طالق خانم وحیده نوائی اندراب به دلیل عدم حضور زوج آقای  عباس قنبری 
الهرود فرزندنقدعلی و ترک محل زندگی مشترک نامبرده طبق حکم به استناد تبصره ماده 35 قانون حمایت 
اعالم می گردد در روز شنبه  راس ساعت 13صبح  به آقای عباس قنبری الهرود  خانواده مصوبه سال 13۹1 
مورخ1401/1۲/13در جلسه اجرای  صیغه طالق و ثبت همسرشان در دفترخانه شماره طالق یک اردبیل واقع در 
اردبیل میدان مادر )خاتم النبیین( کوچه تربیت 1 پالک 104 حاضر گردند در غیر اینصورت طبق ماده 35 قانون 

حمایت خانواده اقدام خواهد گردید.
  عبدالرحیم امیرزده سردفتر ثبت ازدواج شماره 1۲وطالق شماره 1 اردبیل

آگهی مناقصه 

ثبت اسناد و امالک استان ایالم

در اجرای بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 88 مجلس شورای اسالمی به شماره 193542 / ت 42986 ک مورخ 1 / 10 / 88  و آیین نامه مشاور،  اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان ایالم در نظر دارد از طریق مناقصه نسبت به تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی اراضی کشاورزی باغی تا مرحله تثبیت با شرایط ذیل اقدام نمایند.

با  متناسب  پرداختی  و  نقدی  بصورت  ای  هزینه  ابالغی  اعتبارات  تامین  1-محل 
تخصیص توسط سازمان به مشاور صورت می گیرد

2-مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهینامه معتبر بعهده کارفرما می باشد.
3- پیشنهاد قیمت برابر فرم پیوست بصورت جداگانه بدون احتساب مالیات بر 

ارزش افزوده اعالم می گردد.
4-هزینه نظارت تهیه نقشه بعهده کارفرما می باشد 

معامالت  برای  تضمین  نامه  آئین  مطابق  مناقصه  در  شرکت  تضمین  5-مبلغ 
بمدت 90  زمان صدور  از  اعتبار  با مدت  بانکی  معتبر  نامه  نوع ضمانت  از  دولتی 
معادل  نقد  وجه  واریز  یا  ایالم  استان  امالک  اسنادو  ثبت  کل  اداره  وجه  در  روز 
شناسه  با  سپرده  تمرکز    IR280100004067013207760245 بحساب  تضمین 
ملی  شناسه  با  مرکزی  بانک  نزد   993108567100000000000000000000 واریز 
14001943123می باشد ضمنا هر گونه چک بانکی تضمینی یا سفته قابل قبول نمی 

باشد.

6-هزینه بیمه قرارداد بعهده مشاور می باشد
7-ضمانت نامه و پیشنهاد قیمت در سامانه بارگذاری شود 

8-یک نسخه از قرارداد و شیوه نامه و دستورالعمل ها و شرایط عمومی و خصوصی 
پیوست ممهور به مهر شرکت مشاور و اصل ضمانت نامه بانکی بصورت فیزیکی 

ارسال و تحویل امور مالی ثبت استان قبل از بازگشایی گردد
9-مجوز صالحیت دارای اعتبار شرکت مشاور در سامانه بارگذاری گردد

10-هر شرکت مشاور می تواند در تمامی مناقصات براساس رتبه پیشنهاد قیمت 
ارائه نماید ولی تنها در دو پروژه می تواند برنده تلقی گردد.) هر شرکت می تواند 

تنها دو قرارداد منعقد نماید(
11-کارفرما در رد و قبول پیشنهاد مختار می باشد

12-هرگونه سوال در موضوع مناقصه با آقای احسان عبدی با همراه 09129263417 
تماس حاصل فرمایید. 

13-هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

مدت اجرا مبلغ تضمین مبلغ برآورد مساحت هکتارتعداد پالکرشته پیمانکارشهرستان موضوع ردیف

تهیه نقشه تطبیق و مستندسازی 1
اراضی کشاورزی باغی  تا مرحله 

تثبیت

نقشه برداری زمینی دره شهر -آبدانان 
پایه

 3 و 2 و 1

پایان اسفند 19126653292900000016464500001402 پالک


