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آگهی فقدان سند مالکیت واقع در بخش ۲۶ فارس یاسوج
احتراما آقای درویش نیکخواه  امیرآباد فرزند محمود با شماره شناسنامه 5۲۹۹ 
صادره از بویراحمد با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده از دفترخانه اسناد 
رسمی شماره51 یاسوج و یک برگ تقاضای کتبی مدعی هستند که سند مالکیت 
ششدانگ یک باب آپارتمان )طبق سند( به مساحت130.21 متر مربع به پالک 
315.7310ذیل دفتر 13۹5۲03۲0001003۷5۶ بخش ۲۶ فارس یاسوج به شماره 
چاپی 55104۸ سری ج سال ۹4 مورخ 13۹5/۶/۲۷ به ثبت رسیده و سند مالکیت 
آن به علت جابجایی مفقود گردیده است.در ضمن پالک مذکور دارای محدودیت 
رهنی شماره ۲۶۷01 مورخ 13۹5/11/3 به مبلغ 1.۶00.000.000 ریال دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 1۲ باشت به نفع بانک کشاورزی شعبه باشت و مازاد رهنی شماره 
340۶0 مورخ 13۹۸/10/3 به مبلغ 1.300.000.000 ریال دفترخانه اسناد رسمی 1۲ 
باشت به نفع بانک کشاورزی شعبه باشت می باشد.لذا مراتب طبق اصالحیه تبصره 
یک اصالحی ماده 1۲0 آئین نامه قانون ثبت جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می 
شود که هرکس مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت فوق الذکر نزد خود می 
باشد می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را ،ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله ،به این اداره تسلیم نماید.چنانچه ظرف 
مدت مقرر اعتراضی ارائه نگردد،اداره ثبت المثنی سند مالکیت پالک مذکور را 

طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد نمود.
حسین فرخی رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج

آگهی فقدان سند مالکیت واقع در بخش ۲۶ فارس یاسوج
احتراما آقای درویش نیکخواه امیرآباد فرزند محمود با شماره شناسنامه 
5۲۹۹ صادره از بویراحمد با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده از دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 51 یاسوج  و یک برگ تقاضای کتبی مدعی هستند که 
سند مالکیت ششدانگ یک باب آپارتمان)طبق سند (به مساحت 130.91 متر 
مربع به پالک 315.7309 ذیل دفتر  13۹5۲03۲0001003۷5۷ بخش ۲۶ فارس 
یاسوج به شماره چاپی 55104۹ سری ج سال ۹4 مورخ 13۹5/۸/۲0 به ثبت 
رسیده  و سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است.در ضمن 
پالک مذکور دارای محدودیت رهنی شماره 1۶۲۶3 مورخ 1400/5/5 به مبلغ 
۶.000.000.000  ریال دفترخانه اسناد رسمی ۲۲ مادوان به نفع بانک ملی می 
باشد.لذا مراتب طبق اصالحیه تبصره یک اصالحی ماده 1۲0 آئین  نامه قانون 
ثبت جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می شود که هر کسی مدعی انجام 
معامله و یا وجود سند مالکیت فوق الذکر نزد خود میباشد می تواند ظرف مدت 
10 روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را، ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا خالصه معامله را به این اداره تسلیم نماید.چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی 
به این اداره واصل نشود ویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نگردد، 
اداره ثبت المثنی سند مالکیت پالک مذکور را طبق مقررات صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد نمود. 
حسین فرخی-رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج

فراخوان ارزیابی کیفی )شماره 1401-10( 
جهت برگزاري یک مورد مناقصه عمومي گازرساني 

به مناطق مختلف درسطح استان کردستان
شــركت گاز اســتان كردســتان ) مناقصــه گــزار ( درنظــردارد بــه اســتناد قانــون برگــزاري مناقصــات فراخــوان ارزیابــي كيفــي جهــت برگــزاري مناقصــه عمومــي  پــروژه  ذیــل را طبــق شــرایط و مشــخصات منــدرج 

در اســناد ازطریــق ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت ) ســتاد( برگــزار نمایــد.
1-  نام ونشاني دستگاه مناقصه گزار :  شركت گاز استان كردستان  واقع در :  سنندج- ميدان جهاد - ساختمان مركزي شركت گاز استان كردستان

2- موضوع مناقصه :

محل اجراي پروژهموضوع مناقصهرديف
)نام روستاها/منطقه(

مدت اجراي كار
) ماه(

مقدار خط تغذيه  "8
) متر (

مقدار خط تغذيه "6 
)متر (

شماره فراخوان در سامانه 
ستاد

اجرای خط تغذيه ريخالن به 1
1249082282001091688000040)دوازده (شهرستان مريوانمريوان 

3- پيمانكاراني كه داراي شرایط الزم بوده و آمادگي اجراي مناقصه فوق را دارند مي توانند جهت دریافت اسناد استعالم ارزیابي كيفي به سامانه تداركات الكترونيك دولت ) ستاد ( بشرح ذیل مراجعه نمایند . 
4- شرايط اوليه متقاضيان :  

1-4- داشتن شخصيت حقوقي        
2-4- داشتن گواهينامه صالحيت متناسب با موضوع مناقصه از سازمان برنامه و بودجه كشور   

3-4- داشتن ظرفيت كاري خالي متناسب با پایه و رشته كاري 
4-4- داشتن گواهينامه تایيد صالحيت ایمني از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي      

5-4- ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده جهت مناقصات با برآورد بيش از ده برابر نصاب معامالت بزرگ
6-4- داشتن دانش و تجربه در زمينه مورد نظر          

7-4- حسن سابقه      
8-4- توان مالي و پشتيباني

 www.setadiran.ir  5- نحــوه دریافــت اســناد اســتعالم ارزیابــي كيفــي مناقصــه گــران : كليــه مراحــل برگــزاري فراخــوان ارزیابــي از طریــق درگاه ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت )ســتاد( بــه آدرس
 انجام خواهد شد .الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي ، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهي امضاي الكترونيكي  را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

6- مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعالم ارزیابي كيفي مناقصه گران از طریق سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( : 
1-6 - تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز شنبه تاریخ  1401/04/11 ساعت 8  مي باشد.   

2-6- مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابي كيفي روز شنبه تاریخ 1401/04/18 ساعت 19 مي باشد.  
3-6- مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابي كيفي روز شنبه تاریخ  1401/05/01  ساعت 19  مي باشد.    

7- اطالعــات و اســناد مناقصــه عمومــي پــس از برگــزاري فراینــد كيفــي و ارســال دعوتنامــه از طریــق ســامانه ســتاد بــه مناقصــه گــران واجــد شــرایط كــه امتيــاز مناســب را در ارزیابــي كســب نمــوده انــد ارســال 
خواهــد شــد .بدیهــي اســت دریافــت اســناد و پاســخ اســتعالم ارزیابــي كيفــي هيچگونــه حقــي بــراي متقاضيــان جهــت شــركت در مناقصــه ایجــاد نخواهــد كــرد.  

8- جهت كسب اطالعات بيشتر در خصوص موضوع كار مناقصه با تلفن 9-33783625-087 امور قراردادها تماس حاصل فرمایيد.
9- داشتن كد شناسه ملي اشخاص حقوقي و ایران كد 

توضيح : این آگهي در سایتهاي www.setadiran.ir ، http://iets.mporg.ir ، www.shana.ir ، www.nigc-kd.ir  قابل رؤیت مي باشد.     
روابط عمومي شرکت گازاستان کردستانشناسه آگهی : 1342654     نوبت اول : 1401/04/11   نوبت دوم : 1401/04/13 

نوبت دوم

7060

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان کردستان

)سهامی خاص(

اطالعیه 
اداره کل بهزیســتی خراســان رضــوی در نظــر دارد در اجــرای مــاده 28  قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت و بــا 
رعایــت ضوابــط و مقــررات ذیربــط ، ســاختمان امــاک ذیــل را در قالــب قــرارداد اجــاره یــک ســاله بــه اشــخاص حقیقــی و 

حقوقــی واجــد شــرایط بــه شــرح ذیــل واگــذار نمایــد. 
1- ساختمان واقع در بلوار هفتم تیر مشهد 

2- ساختمان خانه امید گناباد 
3- ساختمان مجتمع روستایی شهید حقیقی نوخندان درگز 

4- مغازه واقع در حاشیه میدان موالنا تایباد 
5- قسمتی از ساختمان نمایندگی بهزیستی سنگان خواف 

ــه ادارات  ــخ درج آگهــی ب ــه از تاری ــه مــدت یــک هفت ــر ب ــان درخواســت مــی شــود جهــت کســب اطاعــات بیشــتر حداکث ــه متقاضی ــذا از کلی ل
ــی باشــد.  ــده م ــزات بعهــده برن ــک و تجهی ــه چــاپ اگهــی و کارشناســی اجــاره مل ــد. هزین ــه نماین بهزیســتی شهرســتانهای مربوطــه مراجع

شناسه اگهی : 1345868   م الف : 3452
7149

اداره کل بهزیستی خراسان رضوی

ــه اســتناد قانــون برگــزاري مناقصــات- مصــوب  شــرکت آب و فاضــاب سيســتان وبلوچســتان در نظــر دارد ب
1383مجلــس شــوراي اســامي و آئيــن نامــه اجرايــي بنــد ج( از مــاده )12( قانــون از محــل اعتبــارات طرحهــاي عمرانــي، بمنظــور 
اجــراي پــروژه اي مطابــق مشــخصات زيــراز کليــه توليــد کننــدگان واجــد شــرايط، جهــت شــرکت در مناقصــه عمومــی همــراه بــا  

ارزيابــی کيفــی دعــوت بــه عمــل آورد .
1- خریدار : شرکت آب و فاضاب سيستان و بلوچستان.

GRP  2- موضوع مناقصه : خريد، حمل، بارگيري و تخليه لوله و اتصاالت فايبرگاس
3- دستگاه نظارت : بازرس فنی

4-  مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 10600000000 ) ده ميليارد و ششصد ميليون( ريال        
5- مدت زمان تحویل کاال: 3 )سه( ماه

6- تاریخ و مهلت تهیه و تحویل استعالم ارزیابي کیفي:
مهلت تهيه اسناد مناقصه از تاريخ 1401/04/13 لغايت  16/ 1401/04 می باشد.

آخرين مهلت بارگذاری اسناد مناقصه و ارزيابی کيفی ساعت 14 مورخ 1401/04/30 می باشد.
تاريخ بازگشايی پاکات ارزيابی ساعت 8  مورخ 1401/05/01 می باشد.
تاريخ بازگشايی پاکات مناقصه ساعت 8  مورخ 1401/05/08 می باشد.

7- نشاني تحویل استعالم ارزیابي :
زاهدان – بلوار قلنبر -شرکت آب و فاضاب سيستان و بلوچستان –دفتر قراردادها –  تلفن : 33445213)054(

لــذا توليدکننــدگان واجــد شــرايط مــي تواننــد پــس از چــاپ نوبــت اول آگهــي بــا مراجعــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونيکــی دولــت 
)ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir و بــا پرداخــت مبلــغ 500000) پانصــد هــزار( ريــال ، اســتعام ارزيابــی کيفــی را دريافــت 
و بــا توجــه بــه مندرجــات اســناد ارزيابــی و در مواعــد زمانــی منــدرج در ســامانه، مــدارک الزم را مطابــق بــا شــرايط منــدرج در اســناد 
تهيــه و عــاوه بــر تحويــل پاکــت مــدارک مربوطــه بــه صــورت فيزيکــی بــه آدرس فــوق ، مــدارک الزم را بصــورت فايلهــای pdf در 

ســامانه ســتاد بارگــذاری نماينــد.
7153

نوبت اول

دفتر قراردادها و امور حقوقی - شرکت آب و فاضالب استان سيستان و بلوچستان

تجدید فراخوان مناقصه عمومی 
همراه با ارزیابي کيفي تامين کنندگان

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب
 سیستان وبلوچستان


