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آگهیمزایدهفروشامالکتملیکیومازادبرنیازبانکسپه
واقعدراستانگلستان بهشماره]743/99/3[

بانک سپه در نظر دارد امالک و مستغالت تحت اختیار خود در استان گلستان به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد 
مزایده و  به شماره 743/99/3  به فروش برساند.

تاریخ انتشار: روز شنبه به تاریخ  99/11/25 ،  آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده: پایان وقت اداری )14:30( روز  دوشنبه به تاریخ 12/04/ 99 ، تاریخ بازدید: 
از ساعت8 صبح روز شنبه به تاریخ 99/11/25 لغایت ساعت 14:30 روز دو شنبه به تاریخ 99/12/04 ) به جز پنجشنبه ها و ایام تعطیل(.

 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد : پایان وقت اداری )14:30( روزدو شنبه به تاریخ 99/12/04 ، تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی :  متعاقبا" اعالم خواهد شد 
نحوه فروش: نقد "

توضیحات:
1. مزایده گران می بایستی برگ پیشنهاد و برگ شرایط را پس از تکمیل، امضاء و اثر انگشت بر روی کلیه صفحات به انضمام تصاویر شناسنامه ، کارت ملی 
پیشنهاد دهنده و اصل فیش واریزی مندرج در بند 6 شرایط مزایده در پاکت الک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روزدو شنبه مورخ 99/12/04 به 
نشانی خیابان ولیعصر عدالت 21 مدیریت شعب بانک سپه طبقه دوم واحد پشتیبانی وخدمات  تحویل و رسید دریافت نمایند. ضمناً مزایده گران الزاماً می 

بایست در پشت پاکت الک و مهر شده نام و نام خانوادگی، شماره مزایده ، شماره ردیف مزایده و شماره پالک ثبتی ملک مورد نظر را ذکر نمایند.
2. مزایده گران می بایست 5% از قیمت پایه مزایده را بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره3927000151082 ) قابل پرداخت در کلیه شعب 
بانک سپه ( واریز نمایند. توضیح اینکه واریز مبلغ صرفاً بصورت نقدی بوده و در صورت ارائه هرگونه چک اعم از شخصی و بانکی و یا موارد دیگر، پیشنهاد 

ارائه شده مردود اعالم خواهد شد. 

عرصه کاربریپالک ثبتیآدرسردیف
)مترمربع(

اعیان 
)مترمربع(

قیمت پایه کارشناسی 
)بصورت اقساط(

نحوه 
فروش

وضعیت 
توضیحاتملک

1
بندرگز خیابان امام 
جعفر صادق )ع( 

خیابان جنت

506فرعی از 
یک اصلی ثبت 

بندرگز

تجاری 
تخلیهنقد"20453699125,105,000,000مسکونی

فروش 
با وضع 
موجود 

2
بندرگز خیابان 

مطهری جنب اداره 
برق

پالک فرعی  
1090 از یک 
اصلی مفروز 
ومجزا از280

تجاری 
مسکونی

1618/5
و اصالحی 
1537/65

تخلیهنقد"1855119,830,000,000
فروش 
با وضع 
موجود 

3

بابل میدان 
17شهریور ضلع 

جنوبی میدان نبش 
خیابان توحیدی 

پالک ثبتی 
7فرعی ار 191 

اصلی
تخلیهنقد"2527.57160850,000,000,000زمین /تجاری

فروش 
با وضع 
موجود 

4
گرگان خیابان 

ولیعصر بین عدالت 
18و20

92فرعی از 
3983اصلی

تجاری 
 تخلیهنقد"188.4754.55200/332/000/000مسکونی

فروش 
با وضع 
موجود 

رامیان شهرک 5
صنعتی

شماره 90/9266 
تخلیهنقد880021445/555/500/000تجاریمورخ 90/09/07

فروش 
با وضع 
موجود 

آگهیمزایدهعمومی
)فروشدهقطعهزمیندرروستایاجیرلوشهرستانپارسآبادویکقطعهزمیندرروستایشاماسبیشهرستاناردبیل(

 روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل در نظر دارد قطعات زمین ذیل را از طریق مزایده عمومی بر اساس شرایط و ضوابط جاری بنیاد مسکن واگذار نماید متقاضیان 
از تاریخ انتشار این آگهی به مدت  ده روز کاری ) تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 99/12/05( مهلت دارندجهت اطالع از شرایط و مشخصات قطعه  و دریافت فرم شرایط 
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد  خرید همه روزه از ساعت 8 صبح الی 14به استثناء ایام تعطیل به نشانی پارس آباد –  فلکه اجیرلو – زمین چنگیزشاهین – جنب فنی حرفه ای 

خواهران – بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان پارس آباد و اداره کل بنیادمسکن استان اردبیل واقع در فلکه جهاد مراجعه نمایند./.  

شرایط :
مبلغ سپرده به صورت نقدی طبق جدول مندرج  ، واریز به شماره حساب 1309629813  نزد بانک تجارت و یا معادل آن را  ضمانت نامه بانکی اخذ و به همراه قیمت پیشنهادی 

می بایست تحویل نمایند. 
هزینه انتشار آگهی و کارشناسی از برنده مزایده اخذ خواهد شد.

در قطعات مسکونی هر نفر به هر تعداد پیشنهاد ارائه نموده باشد امکان برنده شدن و واگذاری  یک قطعه مقدور میباشد. 
افرادی که قبال از بنیاد مسکن در قالب اراضی روستایی زمین دریافت نموده اند مجاز به شرکت در مزایده نمی باشند.

ً از تسهیالت یارانه ای دولت استفاده کرده باشند و فرم »ج« آنها نباید قرمز باشد. متقاضی خرید نباید قبال
شرایط اختصاصی مطابق ضوابط واگذاری زمین مندرج در فرم شرایط شرکت در مزایده و براساس قوانین بنیاد مسکن انقالب اسالمی خواهد بود.

مدت زمان عودت مبلغ سپرده شرکت کنندگان ،ظرف مدت پانزده روز بعد از بازگشایی پاکتها میباشد.
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل در ردّ یا قبول هر یک از پیشنهادات  مختار است و پیشنهادهای مبهم و یا مخدوش و همچنین پیشنهادهای واصله بعد از مدت مقرر 

و بدون سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شرکت برای عموم آزاد است.

روز  چهارشنبه  مورخه 99/12/06  راس ساعت 10 صبح زمان گشایش پاکت مزایده در اداره کل بنیاد مسکن استان اردبیل با حضور پیشنهاد دهندگان و اعضای کمیسیون 
مزایده خواهد بود.

شماره نام روستاردیف
قطعه

مساحت 
قیمت پایه هر مترمربع موقعیت ملککاربری)مترمربع(

مبلغ 5% سپرده شرکت مبلغ کل زمینقطعه مورد نظر)به ریال (
مالحظاتدر مزایده )به ریال (

1

اجیرلو

9.600.0001.920.000.00096.000.000معبر 10 متریمسکونی91200

شرکت برای 
عموم آزاد است

9.600.0001.920.000.00096.000.000معبر 10 متریمسکونی292200

9.600.0001.920.000.00096.000.000معبر 10 متریمسکونی393200

9.600.0001.920.000.00096.000.000معبر 10 متریمسکونی494200

9.600.0001.920.000.00096.000.000معبر 10 متریمسکونی563200

13.125.7893.120.000.000156,000,000معبر 8 متریمسکونی633237.70

14.417.8452.915.000.000145,750,000معبر 8 متریمسکونی748202.18

14.467.4482.900.000.000145,000,000معبر 8 متریمسکونی847200.45

14.253.3832.960.000.000148,000,000معبر 8 متریمسکونی940207.67

14.467.4482.900.000.000145,000,000معبر 8 متریمسکونی1034200.45

20.020.0004.004.000.000200,200,000معبر 14 متریمسکونی23200شام اسبی11

فرماندهی انتظامی استان اردبیل در نظر دارد به منظور اجرای دیوار کشی محوطه  در شهرستان پارس آباد بامشخصات و شرایط ذیل نسبت 
به برگزاری تشریفات قانونی مناقصه اقدام نماید.

الف: مشخصات فنی پروژه : دیوار کشی دوطرف آجرنما با نرده کشی روی دیوار به همراه پیاده رو به متراژ 500مترطول ودیوار کشی محوطه با 
بلوک سیمانی به متراژ 240متر طول ، احداث ساختمان انتظامات به متراژ 30 متر مربع )سیستم گرمایش پکیچ(.

ب: محل تامین اعتبار: طرح های عمرانی ناجا: حدود برآورد اجرای پروژه 22/500/000/000ریال
ج: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:  1/125/000/000ریال )فقط ضمانتنامه بانکی معتبر مورد قبول است.(

د: پیمان بصورت اجرای کارهای ساختمانی بصورت سرجمع )پیمان سرجمع ابالغیه 96/5/4( براساس فهرست  بهای پایه ابنیه ، برقی و مکانیکی 
سال 1399 و با احتساب ضرایب متعلقه به فهرست بهاء است.

ه : کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
و( کلیه هزینه های درج در آگهی و تشریفات برگزاری به عهده برنده مناقصه می باشد.

لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیت پیمانکاری سازمان برنامه و بودجه کشور که رتبه آن ها در سامانه سجات WWW.SAJAT.IR وساجار
WWW.SAJAR.IR  قابل رویت بوده و دارای پایه حداقل 5 رشته ابنیه و ظرفیت ارجاع کار و گواهی نامه سمتا می باشد دعوت می گردد حداکثر 

ظرف مدت 10 روز با به همراه داشتن فتوکپی برابر با اصل رتبه بندی شرکت )تاییدیه صالحیت پیمانکاری سازمان برنامه و بودجه کشور( و یک 
جلد رزومه کاری کامل شرکت جهت اعالم آمادگی و دریافت اسناد ارزیابی توان اجرایی کار توسط دستگاه مناقصه گزار، به آدرس استان اردبیل 

، شهرستان اردبیل ، شهرک نادری ، معاونت مهندسی مراجعه یا با تلفن :  04521824057 تماس حاصل نمایند.
فرماندهی انتظامی استان اردبیل

ت دوم(آگهیمناقصهعمومی
) نوب

روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان غربی تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/11/20 نوبت دوم : 1399/11/25

شماره مجوز : 6737 . 1399
تجدیدآگهیمناقصهعمومییکمرحلهای
)تجدیدفراخوانارزیابیکیفیمناقصهگران(شماره2201/99/44

ت دوم(
) نوب

شرکت گاز استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه با مشخصات زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه )دریافت استعالم 
ارزیابی کیفی، ارائه اسناد ارزیابی کیفی، دریافت مابقی اسناد مناقصه، ارائه پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکتها( بصورت الکترونیکی و از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

انجام خواهد گرفت.
1- مناقصه گزار: شرکت گاز استان آذربایجانغربی

2- موضوع مناقصه: پروژه محوطه سازی و اجرای سایبان هیترهای ایستگاه CGS اول ارومیه
3- محل اجرای پروژه: شهرستان ارومیه

4- استاندارد اجرای کار: مطابق مشخصات فنی و استانداردهای پذیرفته شده شرکت ملی گاز ایران
5- شرایط متقاضیان:

- داشتن شخصیت حقوقی
- داشتن گواهی صالحیت معتبر پایه پنج و یا باالتر در رشته ساختمان و ابنیه از سازمان برنامه و بودجه

- داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار
- توانائی تهیه و تسلیم انواع ضمانتنامه های مورد نیاز

www.setadiran.ir 6- نحوه دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی: از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
7- مهلت زمانی دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی: ساعت 16 تاریخ 1399/12/06

8- مهلت زمانی ارائه و بارگذاری کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابی: ساعت 16 تاریخ 1399/12/20
9- شماره مناقصه ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(: 2099091931000160

10- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق مصوبه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 هیات وزیران و اصالحیه های بعدی آن خواهد بود. 
11- اطالعات تماس مناقصه گزار: مناقصه گران می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر یا در صورت داشتن هر گونه ابهام در خصوص اسناد مناقصه، با تلفن شماره 33477170-044 تماس 

یا از طریق نمابر شماره 33444475 -044 مکاتبه نمایند.
آدرس: دفتر امور قراردادها واقع در ارومیه، خیابان مولوی، شرکت گاز استان آذربایجانغربی، طبقه اول ، اتاق 102

متعاقباً شرکتهای مکتسبه حد نصاب امتیاز ارزیابی کیفی، در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی مجاز به دریافت مابقی اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت خواهند بود. لذا مسئولیت اطالع 
از روند برگزاری الکترونیکی مناقصه و کنترل های الزم بر عهده مناقصه گران می باشد.

برای آگاهی از اخبار، آگهی های مناقصه، مزایده و عملکرد شرکت گاز استان آذربایجان غربی می توانید به کانال پیام رسان سروش به آدرس WAZARGAS @ مراجعه فرمایید.

شرکت ملی گاز ایران    
شرکت گاز استان آذربایجان غربی

همزمــان با برگزاری دومیــن رویداد تخصصی 
حمایــت از ســاخت داخــل در صنعت پتروشــیمی، 
توانمنــدی  از  حداکثــری  اســتفاده  تفاهم نامــه 
شرکت ها و سازندگان داخلی در احداث مگاپروژه 
پتروشیمی  »الماس ماهشهر« بین شرکت صنایع 
ســازندگان  انجمــن  و  فــارس  خلیــج  پتروشــیمی 

تجهیزات صنعت نفت ایران امضا می شود.
به گزارش ستاد خبری دومین رویداد تخصصی 
حمایــت از ســاخت داخــل در صنعــت پتروشــیمی، 
تفاهم نامه استفاده حداکثری از توانمندی شرکت ها 
و سازندگان داخلی در احداث مگا پروژه پتروشیمی  
طرح هــای  از  یکــی  به عنــوان  ماهشــهر«  »المــاس 
جدیــد خــوراک ترکیبــی صنعــت نفــت، بین شــرکت 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس و انجمن سازندگان 
تجهیزات صنعت نفت ایران »استصنا« در حاشیه 
برگزاری دومین رویداد تخصصی حمایت از ساخت 

داخل در صنعت پتروشیمی امضا خواهد شد.
سیاســت های  راســتای  در  اســاس،  ایــن  بــر 

متنوع ســازی ســبد تولیــد محصــوالت پتروشــیمی و 
پلیمــری کشــور، شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج 
فارس، برنامه ریزی اســتراتژیک ســاخت پتروشیمی 
»الماس ماهشهر« با هدف استفاده از خوراک مازاد 
اتــان، پروپــان و بوتان پاالیشــگاه گاز بیدبلند خلیج 
فــارس، یــادآوران خلیــج فارس و پتروشــیمی پارس 

»عسلویه« را آغاز کرده است.
مجوز ساخت این مگا پروژه دو میلیارد و 700 
میلیون دالری از ســوی هیات مدیره شــرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیــج فــارس اخــذ شــده و هــم اکنــون 
آخریــن مراحــل تامیــن زمیــن، اخــذ دانــش فنــی و 
الیسنس در حال انجام است که پیش بینی می شود 
؛ به زودی کلنگ ســاخت این طرح عظیم و اشــتغال 
آفرین صنعت پتروشیمی در منطقه ویزه اقتصادی 

پتروشیمی »ماهشهر« به زمین زده شود.
در این راســتا، با هدف اشــتغال آفرینی پایدار 
و حمایت از شــرکت های ایرانی ســازنده تجهیزات و 
قطعات، تفاهم نامه ای بین شرکت صنایع پتروشیمی 

خلیــج فارس و انجمن ســازندگان تجهیزات صنعت 
نفــت هفتــه آینده امضا خواهد شــد ؛کــه با امضای 
این سند همکاری زمینه استفاده حداکثری از توان 
و پتانسیل شرکت های سازنده و دانش بنیان ایرانی 

فراهم شود.
گفتنی است، دومین رویداد تخصصی حمایت 
از ســاخت داخــل در صنعــت پتروشــیمی بیســت و 
هفتــم تــا بیســت و نهــم بهمــن ســال جهــش تولید 

برگزار می شود.
مهمتریــن محورهــای ایــن رویــداد روش هــای 
تأمین مالی در راه اندازی و تکمیل پروژه های صنعت 
پتروشــیمی؛ انتقــال دانــش فنــی، انجــام خدمــات 
کاتالیســت ها،  مــواد شــیمیایی،  تولیــد  مهندســی، 
قطعــات و تجهیــزات صنعت پتروشــیمی، حمایت و 
اســتفاده از توان شــرکت های دانش بنیان، حمایت 
از صنایــع پایین دســتی، توجه بــه نقش پژوهش و 
فنــاوری در افزایــش تولیــد و صــادرات محصــوالت 

پتروشیمی است.

گام اول ساخت پتروشیمی »الماس ماهشهر« با 
امضای تفاهم نامه استفاده حداکثری از توانمندی 

سازندگان داخلی برداشته می شود

راه اندازی سامانه ثبت درخواست عاملیت 
شرکت نفت ایرانول همزمان با دهه فجر

چاه شماره 12 میدان نفتی دانان به بهره برداری رسید

رکورد تولید گندله سازی در شرکت گل گهر 

همزمــان بــا دهــه مبــارک فجــر ســامانه ثبــت 
درخواست عاملیت شرکت نفت ایرانول به منظور 
شفاف  سازی فرآیند اعطای عاملیت راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت ایرانول، 
محمدحسین رزاقی مدیرعامل شرکت نفت ایرانول، 
ضمــن تبریــک ایــام مبــارک دهــه فجــر، اظهــار کرد: 
متقاصیــان دریافت عاملیت می توانند از طریق این 
ســامانه،  ضمن ثبت نام و ارســال مدارک مورد نیاز 

نسبت به پیگیری درخواست خود اقدام کنند.
امــکان  منظــور  بــه  ســامانه  ایــن  افــزود:  وی 
حضــوری  مراجعــه  حــذف  و  الیــن  آن  دسترســی 
ثبــت  مراحــل  انجــام  در  تســهیل  و  متقاضیــان 
درخواســت و شفاف ســازی در روند اعطای عاملیت 

راه اندازی شده است.
 رزاقــی تصریــح کــرد: متقاضیــان می توانند به 
صــورت مســتقیم بــه این ســامانه به آدرس ســایت 

درخواســت  بخــش    WWW.IRANOL.IR ایرانــول 
عاملیــت مراجعــه کــرده و درخواســت های خــود را 

بارگزاری کنند.
مدیرعامل شــرکت نفــت ایرانول افزود: کمیته 
انتخاب مشتری شرکت نفت ایرانول پس از بررسی 
درخواســت های بارگزاری شــده، موارد مورد تایید را 
اعــام خواهــد کرد در صورت تاییدنشــدن دالیل به 

اطاع درخواست کننده خواهد رسید.

همزمــان بــا آغــاز چهــل و دومیــن ســالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی، عملیات حفاری، تکمیل 
و بــه تولیــد رســیدن چاه شــماره 12 میدان نفتی 
دانــان در تاریــخ 22 بهمــن 1399 بــا موفقیــت به 

پایان رسید.
 ایــن دومیــن چــاه از مجمــوع 11 حلقــه چــاه 
پــروژه EPD میــدان نفتــی دانان اســت کــه تمامی 

مراحــل طراحــی، مهندســی و اجــرای آن بــا گــروه 
مهندسی، عملیات و پرسنل پرتاش گروه مپنا به 
انجام رسید و تحویل شرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران شد. عمق نهایی این چاه 3653 متر و تولید 
نفت آن از سازند سروک خواهد بود که عملیات 

جریان دهی آن در حال انجام است.  
قــرار اســت طی 10 الــی 15 روز آینده نیز دو 

حلقه چاه 13 و 14 این میدان نیز تکمیل و تحویل 
کارفرما شود. 

نخســتین دکل حفــاری بــه منظــور اجرایــی 
سازی این طرح، دی 1398 در پروژه مستقر شد 
که چاه شــماره 10 با امکان تولید روزانه حدود 2 
هزار بشــکه نفت تابســتان امســال به مدار تولید 

آمد.

رکــورد تولید روزانه کارخانه گندله ســازی 
شماره 2 شرکت گل گهر به میزان 19۴3۶ تن 

به ثبت رسید.

ســالروز  در  و  تولیــد  جهــش  ســال  در 
پیــروزی انقــاب اســامی بــا همــت و تــاش 
شــبانه روزی همــکاران مدیریــت گندله ســازی 

روزانــه  تولیــد  رکــورد  مربوطــه  پیمانــکاران  و 
میــزان  بــه   2 شــماره  گندله ســازی  کارخانــه 

19436 تن محقق شــد.


