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همین چند هفته پیش بود که کانال یوتیوب  AutoTopNLویدئویی از تست شتاب و سرعت هوندا
سیویک تایپ  Rلیمیتد ادیشن در اتوبان منتشر کرد و حاال نوبت به یک مدل دیگر از سیویک تایپ R
رسیده است اما باید دانست این خودرو از کیت تیونینگ مرحله  ۲سود می برد .نسخه استاندارد سیویک
تایپ  Rدر بازار اروپا قدرت  ۳۱۶اسب بخاری و گشتاور  ۴۰۰نیوتون متری دارد اما خودرویی که خواهید دید
از خروجی  ۳۸۱اسبی و گشتاور  ۵۸۰نیوتون متری سود می برد .ما نمی دانیم چه تغییری در این خودروی
ژاپنی رخ داده است اما صدای تولیدی اگزوز گیراتر از مدل استاندارد بنظر می رسد.
راننده موقعیت های مختلفی را با این سیویک تجربه می کند .او دنده ها را سبک و سنگین کرده و
همچنین چندین بار اقدام به تست شتاب صفر تا  ۱۰۰کیلومتر در ساعت می کند تا عملکرد سیویک تایپ
 Rرا بسنجد .متاسفانه ما نمی توانیم گوشی راننده را ببینیم تا بتوانیم به زمان های شتابگیری این خودروی
تیون شده دسترسی داشته باشیم .سیویک تایپ  Rاز باال رفتن دور پیشرانه احساس رضایت دارد و
پرفورمنس قابل توجهی را نیز ارائه می کند .در زمان فیلمبرداری شاهد شلوغی نسبی اتوبان بوده ایم و به
همین خاطر راننده چندین بار تالش می کند تا تست شتاب جانانه ای داشته باشد .سرانجام سرعت سنج
خودرو به رقم  ۲۷۵کیلومتر در ساعت می رسد .آنگونه که دیده می شود حدود  ۵۰۰دور در دقیقه جا
برای رسیدن به ردالین وجود داشته است بنابراین شاید این خودرو در صورت مهیا بودن شرایط مناسب
بتواند سرعت باالتری را نیز ثبت کند .در مقام مقایسه باید گفت سیویک تایپ  Rلیمیتد ادیشن قبال به
سرعت  ۲۶۱کیلومتر در ساعتی دست یافته بود .البته جی پی اس مورد استفاده سرعت  ۲۵۰کیلومتر در
ساعت را نشان داده بود .نسل بعدی سیویک تایپ  Rقرار است ماه ژوئن طی مراسمی در اروپا معرفی
شود .این خودرو در آمریکا نیز با برگزاری سری مسابقات ایندی کار پدیدار خواهد شد .ظاهرا نسل جدید
این خودرو به پیشرانه  ۲لیتری توربوی کنونی با برخی تغییرات مجهز می شود .ما همچنین انتظار افزایش
قدرت مالیم این خودرو را داریم .تنها گیربکس در دسترس نیز از نوع دستی خواهد بود .سیویک تایپ R
جدید قبال رکورد خودروهای دیفرانسیل جلو در پیست سوزوکا را شکسته است.
منبع :پدال ()pedal.ir

آگهی ارزیابی كيفی شماره 401/4

نوبت دوم

• مناقصه گزار  :شــركت ســهامی برق منطقه ای سيستان وبلوچستان
موضــوع ارزیابــی کیفــی  :طراحــی  ،تهيــه تجهيــزات ( بــه غيــر از ســيم هــادی و مقــره )و احــداث كامــل
خــط  63كيلــو ولــت گلمورتــی – جبــر آبــاد بصــورت كليــد دردســت
تاریــخ دریافــت اســناد ارزیابــی کیفــی  :از یکشــنبه مــورخ  1401/02/18لغایــت روز ســه شــنبه مــورخ
1401/02/27
نحــوه دریافــت اســناد ارزیابــی کیفــی  :مراجعــه بــه صفحــه اعــان عمومــی ســامانه تــداركات الکترونيکــی
دولت بــه آدرس setadiran.ir
تاریخ تحویل پاکات ارزیابی کیفی :حداكثر تا ســاعت  14بعد از ظهر روز چهارشــنبه مورخ 1401/3/11
نحــوه تحویــل پــاکات ارزیابــی کیفــی  :بارگــذاری پــاكات بــه صــورت الکترونيکــی در ســامانه تــداركات
الکترونيکــی دولــت مطابــق بــا زمانبنــدی
مدت اجرای پروژه  ( 12 :دوازده ) ماه شمســی از تاریخ اباغ قرارداد
حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی کیفی 65 :
از مناقصــه گرانــی كــه حداقــل امتيــاز الزم ارزیابــی كيفــی را كســب نماینــد جهــت شــركت در مناقصــه دعــوت
بعمــل خواهــد آمــد.
شــروط و شــرایط شرکت در فرایند ارزیابی کیفی  :به شرح مندرج در اسناد ارزیابی كيفی .
شركت سهامی برق منطقه ای
سيستان وبلوچستان

پیام مدیریت مصرف
با ترویج فرهنگ صرفه جویی  ،صنعت برق را در ارائه خدمات پایدار یاری کنیم.

م الف  133 :شناســه اگهی 1315399 :
نوبــت اول  1401/02/21 :نوبت دوم 1401/02/24 :

روابط عمومی شركت برق منطقه ای سيستان وبلوچستان

5979

نوبت اول

آگهی مزایده

اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان بویراحمد در نظر دارد شش دانگ رقبات
تجاری موقوفات زیر را طبق جدول زیر؛ از طریق مزایده با رعایت شرایط و مقررات
اوقافی به اجاره واگذار نماید.

مانور عملیاتی آتش نشانی

عکس :خدیجه نادری  /مهر

آگهی مناقصه

نوبت اول

اداره کل راه و شهرســازی اســتان مازنــدران در نظــر دارد مناقصــه عمومــي طبــق جدول ذيل از طريق ســامانه
تــدارکات الكترونيكــي دولــت برگــزار نمايــد .کليــه مراحــل برگــزاري مناقصــه از دريافــت اســناد مناقصــه تــا
ارائــه پيشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــايي پاکــت هــا از طريــق درگاه ســامانه تــدارکات الكترونيكــي دولــت
( ســتاد ) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضويــت قبلــي ،مراحــل
ثبــت نــام در ســايت مذکــور و دريافــت گواهــي امضــاي الكترونيكــي راه جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
رديف

پروژه

مبلغ برآورد(به ريال)

مبلغ ضمانت نامه
(به ريال)

شماره فراخوان ستاد ايران

1

تعريض جاده بابل -شیرگاه به طول  800متر

35/585/672/692

1/780/000/000

2001003377000008

دارا بــودن رتبــه 5ازمعاونــت برنامــه ريــزي ونظــارت راهبــردي رييــس جمهــور بارعايــت ســقف ارجــاع کار در راه وترابــري
(حمــل ونقــل) الزامــي اســت.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه  :تاريخ 1401/02/21
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت 14/00مورخه 1401/03/01
مهلت زماني ارائه پیشنهاد :ساعت 14/00مورخه 1401/03/16
زمان بازگشايي پاكت ها :ساعت  08/00مورخه1401/03/17
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف
آدرس ساري خيابان جام جم –اداره پيمان و رسيدگي تلفن 011- 33363904
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام  88969737 :و021-85193768
تاريخ انتشار نوبت اول1401/02/24 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1401/02/25:
روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران

لــذا متقاضیان می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر صرفــا در ســاعات اداری به
کارشــناس اجارات و بهره وری اقتصــادی اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان بویراحمد
مراجعه و یا با شماره تلفن074-33229613 :تماس حاصل نمایند.
ردیف

نام موقوفه

شناسه رقعه

مساحت
قیمت پایه
کارشناسی (ریال) (متر مربع)

آدرس

1

محمد حسین
خان طاهری

20029373100133

79.000.000

متر22
مربع

فلکه هفت تیر
مغازه کفش
فروشی

2

محمد حسین
خان طاهری

20029373100134

79.000.000

 22متر
مربع

فلکه هفت تیر
بستنی فروشی

3

محمد حسین
خان طاهری

20029372100135

79.000.000

 22متر
مربع

فلکه هفتتیرغذای
بیرون بر

4

محمد حسین
خان طاهری

20029373100133

79.000.000

 22متر
مربع

فلکه هفتتیر
موبایل فروشی

5

محمد حسین
خان طاهری

20029372100127

100.000.000

 22متر
مربع

فلکه هفتتیر
عینک فروشی

6

مسجد صاحب
الزمان

20026348100003

16.500.000

 42متر
مربع

جنب مسجد
صاحب الزمان
محصوالت فرهنگی

7

مسجد صاحب
الزمان

20026348100004

13.000.000

 130متر
مربع

جنب مسجد
صاحب الزمان
شیشه بری

(عج)

(عج)

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بویراحمد

نوبت دوم

لنج باری به شماره ثبت
 -11303بندرعباس

بــه اســتناد رونوشــت ســند شــماره  13319مــورخ
 1400/02/26با شناســه سند 140011453814000006
دفتــر اســناد رســمی  98دیــر آقایــان عبدالرحیــم بحرانــی
نــژاد فرزنــد موســی و عبدالرضــا بحرانــی نــژاد فرزنــد
جعفــر و علــی ربیعــی فرزنــد رحیــم (هرکــدام نســبت بــه
 2دانــگ) تمامــی شــش دانــگ ســهام خــود در مالکیــت
لنــج بــاری بــه شــماره ثبــت  -11303بندرعبــاس را
بــه آقایــان مصطفــی احمــدی فرزنــد حســین و احســان
قحطــان فرزنــد اســماعیل(هرکدام نســبت بــه  3دانــگ)
انتقــال قطعــی داده انــد.
مراتب به استناد ماده  25قانون دریایی ایران آگهی می گردد.
شناسه آگهی 1312809 :
5907

اگهی فقدان سند مالکیت بخش  ۶کهگیلویه
آقای داریوش عطایی مهر فرزند سید عباس با تسلیم دوبرگ استشهادیه
گواهی شده از طرف دفتر خانه ۴۶دهدشت ویک برگ تقاضای کتبی مدعی
است که سند مالکیت ششدانگ پالک۱۰.۲۵۵به شماره دفتر الکترونیک
۱۳۹۹۲۰۳۲۰۰۰۳۰۰۲۹۷۷نام مشارالیها ثبت وصادر شده که به علت سرقت
مفقود گردیده سپس نامبرده تقاضای صدور المثنای سند مالکیت نموده است
لذا مراتب طبق تبصره یک اصالحی ماده  ۱۲۰آیین نامه قانون ثبت اگهی می
شود که هر کس نسبت به ملک مورد اگهی معامله ای انجام داده ویا مدعی
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار اگهی به ثبت
محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یاخالصه معامله
تسلیم نماید واگر ظرف مدت مقرر اعتراض نرسید ویا درصورت اعتراض اصل
سند ارایه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر وبه
متقاضی تسلیم خواهد کرد
تاریخانتشار۱۴۰۱.۲.۲۰
موسوی اصل
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک کهگیلویه

