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   از سرقت هاي طاليي عموبرقي قالبي 
   تا فروش خانه هاي وياليي با سند جعلي 

    محبوبه قرباني
317  س�ارق ديگر به جمع س�ارقان بازداشت ش�ده پليس تهران اضافه شدند. 
اين متهم�ان ك�ه در جري�ان هفتمين مرحل�ه از ط�رح كاش�ف پليس آگاهي 
پايتخت دس�تگير ش�ده اند در قالب 62 باند مرتكب جرم مي ش�دند. س�ردار 
حس�ين رحيم�ي، فرمان�ده انتظام�ي پايتخ�ت گف�ت: در جري�ان اج�راي 
ط�رح روي س�رقت من�ازل و موباي�ل تمرك�ز داش�تيم و ب�راي تش�ديد 
برخورد ب�ا مجرمان ق�رارگاه موبايل قاپي هم ش�روع ب�ه فعاليت كرده اس�ت.

 يكي از س�ارقان بازداشت ش�ده به ش�يوه اي تازه مرتكب سرقت مي ش�د. او با 
معرفي خ�ودش به عن�وان مأمور ب�رق وارد خانه ه�اي مردم مي ش�د و با فريب 
س�اكنان طالي آنها را س�رقت مي ك�رد. 9 نف�ر از س�ارقان هم با تش�كيل باند 
خانه هاي ويالي�ي را شناس�ايي كرده و ب�ا ربودن مال�كان تنها و با جعل س�ند 
خان�ه را ب�ه ف�روش مي  رس�اندند ك�ه گف�ت و گ�و ب�ا آنه�ا در ادام�ه مي آيد:

   درباره سرقت هاي عموبرقي قالبي
در حاشيه طرح عده زيادي از شاكيان حضور داشتند. وقتي عده زيادي زن به سمت يكي 
از سارقان هجوم بردند كنجكاو شديم تا بدانيم علت چيست. به كمك مأموران شاكيان 
كه بعضي از آنها با فرزندان خردسال و نوزاد آمده بودند، آرام و به سوله اي در حياط پليس 
هدايت شدند. يكي از شاكيان گفت: »يك روز ساعت هشت صبح همراه پسر 12 ساله ام 
در خانه بودم صداي زنگ آمد. پشت آيفون رفتم كه ديدم مرد جواني خودش را مأمور 
برق معرفي كرد و گفت:» 8 ميليون تومان بدهي داريد و بايد كنتور را قطع كنم.« مقابل 
در رفتم و او سئوال كرد وسايلي كه مصرف برقشان زياد است، چيست. سپس خواست 
آنها را از برق بكشم. داش��تم مي رفتم باال كه ديدم او هم دنبال من به طبقه باال آمد. با 
شوهرم هم تماس گرفتم و آن مرد به شوهرم همين توضيحات را داد، سپس از ما خواست 
تلفن همراهمان را بياوريم تا كدي راكه برايمان ارسال مي شود، بخوانيم و آنرا پيامك 
كنيم. پسرم تلفن همراهش را آورد. آن مرد بعد از گرفتن تلفن همراه وقتي دستبندم را 
در دستم ديد گفت: » آنرا بدهيد تا نوسان كنتور را هم بگيرم.« يك لحظه شك كردم و 
دستبند را ندادم كه متهم گفت برويد يك سيم مسي بياوريد. در يك لحظه كه به خانه 
برگشتم پس��رم نيز دنبالم آمد. او همان موقع در حالي كه تلفن همراه پسرم دستش 
بود فرار كرد. ديگر شاكي نيز زن آرايش��گري بود كه متهم با ورود به آرايشگاه به بهانه 
8 ميليون تومان بدهي مرتكب سرقت طال شده بود. زن آرايشگر گفت: »متهم وقتي حرف 
8 ميليون تومان بدهي را زد گفت مي تواند نوسان برق را بگيرد و اين مبلغ را صفر كند، اما 
شيريني دارد. با خودم گفتم شايد اين مشكل با 50 يا 100 هزار تومان حل شود. سپس 
متهم از من يك قطعه طال خواست تا نوسان برق را بگيرد. گوشواره ام را درآوردم، اما او 
گفت اين طال ظريف است و بايد طالي سنگين تري باشد. از همكارم كه داخل سالن بود 
طال خواستم. رفتم داخل سالن كه زنجير و پالك او را بگيرم، اما متهم پشت سر من وارد 
سالن شد و هنگام خروج از سالن طالي همكارم را با خودش برد. او وقتي وارد پاركينگ 

شده بود هنگام فرار با مدير سالن با تهديد پيچ گوشتي او را هل داده   و گريخته بود. 
     گفت وگو با متهم

چند سال داري؟
34 سال.

سابقه داري؟
يك فقره سرقت گوشي كه سال گذشته آزاد شدم.

اعتياد داري؟
نه. حتي سيگار هم نمي كشم. 

شغلت چه بود؟
در جوراب بافي كار مي كردم. 

پيشنهاد اين سرقت از طرف چه كسي بود؟
خودم.

با اين شيوه چقدر كاسب شدي؟
حدود 70 ميليون تومان و 150 گرم طال.

گوشي هاي سرقتي را به چه كسي مي فروختي؟
مالخر داشتم.

به شاكيان مي گفتي كه اپراتور داري. او چه كسي بود؟
زن جواني بود كه با او آشنا شده بودم  حاال او هم دستگير شده است. 

          
     فروش خانه وياليي با جعل سند 

دو مرد جوان دستگير شده در اين طرح، از اعضاي باند 9 نفره اي كه به ربودن 
يك پيرمرد ارمني و فروش خانه وياليي 200 متري او با جعل سند دستگير 
شده بودند. يكي از متهمان درباره اين اتهام سكوت كرد، اما همدستش به 

سئواالتم پاسخ داد. 
چند سال داري؟

40 سال.
اتهامت آدم ربايي و جعل سند است. در اين باره توضيح مي دهي. 

روزي همراه دوستانم به بهانه مأموران ستاد مبارزه با مواد مخدر و پليس آگاهي وارد 
خانه شديم. پيرمرد با سه نفر از دوستانش در حال مصرف مواد  بود كه آنها را به بهانه 
ترك به كمپي در حكيميه برديم. با مدير كمپ صحبت كردم و آنها را همانجا بستري 

كرديم. سپس در اين فرصت موفق شديم با جعل سند خانه پيرمرد را بفروشيم. 
پيشنهاد اين نقشه از طرف چه كسي بود؟

سردسته ما يك زن بود كه ادعا مي كرد اين خانه سال 56 از طرف پدرش به نام او منتقل 
شده است. او مي گفت زمان بيماري آلزايمر پدرش سند را پيدا كرده است، اما بعدها 
متوجه مي شود ملك در اختيار يك پيرمرد ارمني است و او در آن ملك قديمي چهار 
مستأجر دارد و خودش در طبقه پنجم ساكن است. فكر مي كرديم حقيقت را مي  گويد 

اين شد كه قبول كرديم او را كمك كنيم. اما بعدها فهميديم دروغ گفته است. 
سند خانه چطور به دست آن زن رسيده بود؟

او سال 95 يك نفر را به عنوان مهمان به خانه آن پيرمرد فرستاده بود و آن مرد توانسته 
بود سند را سرقت كند. 

بعد چه شد؟
بعد از سرقت، جعل سند كرديم سپس مستأجرها را با حكم تخليه بيرون كرديم. وقتي 
خانه را به قيمت 7 ميليارد فروختيم خريدار در حال ساخت و بازسازي ساختمان بود 
كه مأموران متوجه ماجرا شدند و شهريور سال گذشته همگي شناسايي و دستگير 

شديم. 
چطور شناسايي شديد؟

وقتي پيرمرد را به كمپ برديم يكي از مستأجرها ش��ك كرده بود و مأموران را باخبر 
كرده بود. پليس در تحقيقات متوجه آدم ربايي و فروش جعلي خانه شد و همگي اعضاي 

باند دستگير شديم. 
آن زن هم دستگير شد؟

بله، او االن در زندان است. 
آن پيرمرد كجاست؟

بعد از دستگيري فهميديم او همچنان دركمپ است. 
چرا؟

همه فرزندانش در كانادا بودند و او هم براي حفظ جانش همچنان در كمپ مانده بود. 

قتل مرد  پولدار
  با شلیک گلوله 

 تحقيق�ات پليس ته�ران براي بازداش�ت عامل ي�ا عامالن 
قتل م�ردي پول�دار ك�ه با ش�ليك گلول�ه و اصاب�ت ضربه 
چاقو داخل خ�ودرو به كام مرگ رفته اس�ت جري�ان دارد. 
به گزارش جوان ، شامگاه دوشنبه 27 دي ماه پسر جواني در تهران 
با اداره پليس تماس گرفت و كلمات بريده بريده در حالي كه گريه 
امانش نمي داد اعالم كرد پدرش را داخل خودروی 206 او به قتل 
رسيده اس��ت . با اعالم اين خبر تيمي از مأموران كالنتري 133 
شهر زيبا راهي محل حادثه در يكي از خيابان هاي نزديك بزرگراه 
ستاري شدند. مأموران پليس روي صندلي قسمت شاگرد خودرو 
با جسد غرق در خون مرد 60 ساله اي به نام ايرج روبه رو شدند كه 
بريده گي هاي گردنش حكايت از آن داشت با ضربات متعدد چاقو 

به گردنش به قتل رسيده بود. 
در حالي ك��ه تحقيقات درب��اره اين حادثه ادامه داش��ت قاضي 
مصطفي واح��دي، بازپرس ويژه قتل دادس��راي ام��ور جنايي 
تهران همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در محل 

تحقيقات خود را آغاز كردند. 
بررسي هاي تيم جنايي نشان داد مقتول مرد ثروتمندي بوده كه 
در كار خريد و فروش و توزيع تجهيزات مربوط به آتش نش��اني 

فعاليت مي كرده است. 
    مهمان خواهرم بوديم 

همچنين مشخص شد مقتول داخل خودروی 206 پسرش و در 
نزديكي خانه او به دست فرد يا افراد ناشناسي به قتل رسيده است. 
تيم جنايي در نخستين گام از پسر مقتول تحقيق كردند كه وي 
گفت: پدرم مرد پولداري بود و همراه مادرم در آپارتماني در يكي از 
خيابان هاي پاسداران زندگي مي كرد. همه ما امشب خانه خواهرم 
ش��ام دعوت بوديم و به همين خاطر من و پدرم س��اعتي قبل از 
حادثه به قنادي رفتيم و مقداري شيريني خريديم و راهي خانه 
خواهرم در همين نزديكي ش��ديم. در راه بوديم كه متوجه شدم 
وسيله اي را در خانه ام جا گذاشته ام كه تصميم گرفتم به خانه ام 

بروم و وسيله را بردارم و بعد به خانه خواهرم برويم. 
در نزديكي خانه ام خودروام را متوقف ك��ردم، اما پدرم گفت كه 
داخل خودرو منتظر من مي ماند كه از خودرو خارج ش��دم و به 
خانه ام رفتم. دقايقي بعد وقتي برگشتم ديدم پدرم روي صندلي 
خونين افتاده است. با ديدن اين صحنه ش��وكه شده بودم كه به 
س��رعت با اورژانس و اداره پليس تماس گرفتم و با داد و فرياد از 
همسايه ها درخواست كمك كردم اما پدرم در دم فوت كرده بود. 
من متوجه نشدم چه فردي يا افرادي پدرم را با چه انگيزه اي به 
قتل رساندند، چون پدرم اهل درگيري و نزاع نبود و با كسي هم 

دشمني نداشت. 
    شليك به سر 

در حالي كه بررسي هاي تيم جنايي حكايت از آن داشت مقتول با 
افرادي اختالف مالي داشته است، تيم پزشكي قانوني در معاينات 
اوليه در محل حادثه اعالم كرد مقتول ابتدا با ش��ليك گلوله به 
سرش به قتل رسيده و در ادامه قاتل يا قاتالن با چاقو به او ضربه 
زده اند. بررسي ها نشان داد قاتل كه فرد آشنا يا ناشناسي بوده به 
بهانه احوال پرسي يا پرسيدن سؤالي با دست به شيشه خودرو زده 
و زماني كه مقتول شيشه را پايين آورده با اسلحه كمري به سر او 

شليك كرده و بعد هم با چاقو به او ضربه زده است. 
همزمان با انتقال جس��د به پزش��كي قانوني مأموران به دستور 
بازپرس جنايي با بررسي دوربين هاي مداربسته حادثه و تحقيقات 
فني در تالشند كه عامل يا عامالن قتل مرد ثروتمند را شناسايي 

و دستگير و زواياي پنهان اين حادثه را بر مال كنند. 

     حسين فصيحي
 زنجي�ره  انتقاد ه�ا ب�ه عملكرد دو ش�ركت 
خودروس�ازي كه با تصادف زنجيره اي محور 
بهبهان به رامهرمز به جري�ان افتاد حاال پاي 
سران س�ه قوا را هم به ميان كش�يده است. 
سران سه قوه، دادس�تان كل كشور و رئيس 
سازمان بازرس�ي كل كش�ور امروز گزارش 
نهايي پلي�س را درباره تخلف ه�اي صورت 
گرفته دو شركت خودروساز  كه سال هاست 
محصوالت بي كيفيت ش�ان خس�ارت هاي 
جاني و مالي بي شماري را متوجه كشور كرده  
اس�ت، دريافت خواهند كرد. از س�وي ديگر 
با فرار از مس�ئوليت وزير صم�ت در جريان 
حادثه بهبهان، هيئت مديره و مديران عامل 
دو  شركت خودروسازي تفهيم اتهام شدند و 
اين اميدواري ايجاد شده كه با ورود نهادهاي 
نظارت�ي و قضاي�ي آورده اي ب�راي م�ردم و 
صنعت خودروس�از به همراه داش�ته باشد. 
بيستم دي ماه در تقويم حوادث رانندگي ايران 
به عنوان روزي به ياد ماندني ثبت ش��ده است. 
اين موضوع نه به خاطر آمار باالي كشته هايش 
بلكه به دليل ايستادگي پليس مقابل علت حادثه 
رويكردي متفاوت داشته است. صبح روز بيستم 
دي ماه تصاويري از تصادف زنجيره اي در محور 
بهبهان به رامهرمز در شبكه هاي اجتماعي دست 
به دست شد. شدت برخوردها آن قدر زياد بود كه 
بيشتر به فيلم هاي هاليوودي شباهت داشت تا 
حادثه اي حقيقي. پس از آن اعالم شد در جريان 
حادثه پنج نفر فوت ش��ده و بيش از 50 نفر هم 
مصدوم شده اند. نگاه ها به اين حادثه، اما دو روز 
بعد شكلي متفاوت به خود گرفت، وقتي سردار 
كمال هاديانفر، رئيس پلي��س راهور اعالم كرد 
كه  ايربگ  خودروهای داخلی در اين حادثه عمل 
نكرده است و اين يكی از داليل شمار زياد كشته ها 
و مجروحان بوده است پس از آن محسن دهنوي 
عضو هيئت رئيس��ه مجلس اعالم كرد كه اين 
حادثه هر جاي ديگر دنيا بود وزير استعفا مي داد، 
اما اينجا وزير صمت حتي زحمت عذرخواهي از 
مردم را هم به خودش نداد. اين نماينده مجلس با 
فاجعه خواندن حادثه اعالم كرد كه هيئت مديره 
و مديران عامل دو خودروساز تفهيم اتهام شده اند، 
هر چند بر اين باوريم وزارت صمت به عنوان متولي 
بايد پاسخگو باشد كه از يك طرف قيمت را باال 
مي برد و بازار را مديريت نمي كند و از سوي ديگر 
براي افكار عمومي احترام قائل نيست و از مردم 

عذرخواهي نمي كند. 
   بازي با جان مردم

سيد علي موسوي، دبير هيئت تحقيق و تفحص 
از صنعت خودرو در مجلس هم نماينده ديگري 
بود كه عملك��رد دو خودروس��از را مورد انتقاد 

شديد قرار داد و گفت: »شايد صدها يا هزاران نفر 
قرباني بي تدبيري خودروسازان شده اند. مسئله 
فقط باز نش��دن ايربگ نيست، ما وظيفه داريم 
از كيفيت خودروی ايران��ي تحقيق و تفحص 
كنيم. در روزهاي گذش��ته ش��اهد بي تدبيري 
خودروس��ازان بوديم كه با جان انسان ها بازي 
كرد. ماجرا فقط به تصادف زنجيره اي بهبهان 
محدود نمي شود، شايد تاكنون صدها يا هزاران 
نفر قرباني بي تدبيري خودروس��ازان شده اند، 
بنابراين وظيفه مديران اين است كه در توليد 
خودروی ايراني دقت كنند. اگر كسي ترك فعلي 
داشته باشد يا در دقت عملش تسامح به خرج 
دهد، بايد پاسخگو باشد، اما متأسفانه مديران ما 

هيچ اعتنايي به تعهداتشان ندارند.«
وي ب��ا انتق��اد از افزاي��ش روزاف��زون قيمت 
خودروه��اي ايراني گفت: » خودروس��ازان به 
جاي اينك��ه كيفيت و امني��ت خودروها را باال 
ببرند پول ها را جاهاي ديگر هزينه مي كنند و 
تاوان آن را مردم بايد بپردازند به همين جهت از 
قوه قضائيه درخواست مي كنم ورود پيدا كنند. 
مسئله فقط باز نشدن ايربگ نيست، بلكه موارد 
ديگر هم بررسي كنيم. ورود نهادهاي نظارتي و 
قضايي بايد تأثيرگذار باشد يعني بايد آورده اي 
براي مردم و صنعت خودروس��ازي ما داش��ته 
باشد. ما وظيفه داريم كه از اين موضوع تحقيق 

و تفحص كنيم.« 
    دفاع از خودروهاي آدمكش

در حالي كه انتقاد به عملكرد خودروسازان به 
عمر توليدات اين كارخانه ها باز مي گردد و در 
روزهاي گذشته شدت بيشتري به خود گرفته، 
اظهار نظر احم��د نعمت بخ��ش، دبير انجمن 
خودروسازان، تعجب و خشم كاربران را به همراه 
داشت. از جمله اين كه وي در مقام كارشناس 
پليس اظهار نظر كرد وگفت: » اكثر خودروهاي 
حادثه ديده محور بهبهان داراي ايربگ بودند، 

اما در اين تصادف از عقب دچار حادثه شده اند! 
در مجموع عدم آس��يب ديدگ��ي خودروهاي 
ال 90 از روبه رو باعث شد ايربگ هاي آنها عمل 
نكند ! از ميان 15 خودروي پرايد هم 11 خودرو ، 
فاقد ايربگ بودند. در اين حادثه از محصوالت 
سايپا هش��ت خودرو داراي ايربگ بوده اند كه 
چون برخورد از عقب ص��ورت گرفته ايربگ ها 

عمل نكرده اند!«
    پاسخ به اظهار نظر نسنجيده

اظهار نظر پليس��ي دبير انجمن خودروسازان 
واكنش مع��اون اجتماعي پليس راه��ور را به 
همراه داشت. سرهنگ عين اهلل جهاني توضيح 
داد: » از اظهار نظر دبير انجمن خودروس��ازان 
بس��يار تعجب كردم، چطور ممكن اس��ت كه 
در يك تصادف همه خودروها از قسمت عقب 
دچار آس��يب ديدگي ش��وند و اين موضوع به 
عنوان دليلي براي بازنشدن ايربگ اعالم شود؟ 
خب خيلي منطقي اس��ت كه وقتي خودرويي 
از قسمت عقب آسيب ببيند، خودرويي ديگر 
از قس��مت جلو با آن برخورد كرده است. يعني 
60 خودرو با هم تصادف كرده اند و ايربگ هيچ 
كدام باز نشده، چون همه از قسمت عقب آسيب 

ديده اند؟« 
سرهنگ جهاني ادامه داد: » بررسي كارشناسان 
در مورد تصادف زنجيره اي حدود 60خودرو اين 
است كه عمده خودروها داراي مدل باالي 1391 
بوده اند، يعني بايد ايربگ داش��ته باشند. دوم 
اينكه ش��دت تصادف��ات، اظهارات ش��هود و 
بررسي هاي كارشناس��ي نشان دهنده سرعت 
باالي خودروها در زمان بروز تصادف بوده است 
كه بر هر بينن��ده اي حتي غير كارش��ناس نيز 
واضح و مبرهن اس��ت، پس بايد ايربگ در اين 
سرعت باز شود. نكته سوم همان ادعايي است 
كه در مورد قسمت عقب خودروها مطرح شد. 
در تصادفات زنجيره اي ، وسايل نقليه پشت سر 

همديگر يعني آسيب مؤثر به جلوي تمام وسايل 
نقليه درگير حادثه بوده و طبيعي اس��ت كه با 
ورود ضربه ناحيه جل��وي خودرو بايد ايربگ ها 
عمل كنند و عجيب اينجاست كه دبير انجمن 
خودروس��ازان ، ضربه را براي همه خودروها از 
عقب آنها بيان كرده است. در حالي كه خودرويي 
كه در اين تصادفات از عقب آسيب ديده ، قبل 
از آن با قسمت جلو  به ماشين جلويي برخورد 
كرده است و بايد ايربگ ها عمل مي كردند.   عمل 
نكردن ايربگ ها فقط در اين تصادفات نبوده يا 
انفجاري كه در يكي از خودروها در اين حادثه 
ش��اهد بوديم ، صرفاً معطوف ب��ه اين تصادف 
زنجيره اي نبوده و بارها و بارها شاهد اين نقايص 
فني و ضعف ايمني خودروها بوده ايم كه نشان 
مي دهد الزم است ايمني خودروها مورد توجه 

جدي قرار بگيرد.« 
    گزارش به سران

فروش خودروي غيراستاندارد با قيمت خودروي 
خارجي فرافكني خودروسازان بار ديگر واكنش 
رئيس پليس راهور را به همراه داش��ت. سردار   
هاديانفر روز گذشته در حاشيه نشست مردمي 
در مركز 197 اعالم كرد گزارش نهايي در مورد 
عملكرد خودروسازان روز چهارشنبه به رؤساي 
سه قوه، دادستان كل كش��ور و رئيس سازمان 
بازرسي كشور   ارائه خواهد شد:  »توصيه من به 
خودروسازان و انجمن خودروسازان اين است كه 
به جاي فرافكني و انحراف افكار عمومي به دنبال 
اصالح كيفيت خودروها باشند، اين طور نباشد 
كه قيمت خودروي خارجي را از مردم دريافت 
كنند، اما خودروي ناايمن و غير استاندارد دست 
مردم بدهند. خودروي ما بايد طوري باشد كه 
اگر راننده هم بي مباالتي كرد و خدايي نكرده 
حادث��ه اي رخ داد، ايمني آن به قدري باش��د 
كه جلوي آسيب بيش��تر به راننده و سرنشين 

گرفته شود.« 

اصالحيه مناقصه عمومى شهردارى  توحيد اشهر ايالم 
مورخ 13آذرماه 1400

ــنبه مورخ   ــت ادارى روز يكش ــان وق ــى تا پاي ــر اين آگه از تاريخ نش
ــت ادارى روز  ــناد و تا پايان وق ــبت به دريافت اس 1400/10/12 نس
شنبه مورخ 1400/10/25 ارائه پيشنهاد قيمت در سامانه ستاد اقدام 
نمايند، همچنين جهت كسب اطالعات بيشتر مى توانند با شماره تلفن 

34343280 _ 084 تماس حاصل نمايند.

مفقودى
برگ كمپانى خودرو دنا  EF7   مدل 1397 رنگ سفيد روغنى شماره 
 14VH0388469  پالك ( ايران38- 613 ى 26) به شماره موتور
شماره شاسى  NAAW01HE1JE077053متعلق به مرتضى 
احمدى تشنيزى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.البرز

مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى مزدا تيپ 323 اف ال دنده اتوماتيك مدل 
1384 رنگ نقره اى متاليك شماره پالك ( ايران- 869 ط 54) به 
 NAG83MBTD50931  شماره موتور 691915 شماره شاسى
متعلق به على اصغر اسمعيلى ماجالن مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.البرز

مفقودى
ــماره ــه ش ــى ب ــد ملك ــر احم ــت دكت ــه طباب  پروان
ــكى  ــام پزش ــماره نظ  122-127385-222 و ش
ــده از درجه  ــخ 99/12/01 مفقود ش 127385از تاري

اعتبار ساقط است.

مفقودى
ــى  ــان ديزل  2800 س ــايى خودرو نيس ــبز و كارت شناس برگ س
ــماره پالك  ــى تيپ Z28ND  مدل 1391 رنگ آبى روغنى ش  س
( ايران68 - 755 ى 11) به شماره موتور 80036822 شماره شاسى 
NAZDL104TKB048441 متعلق به مصطفى دهقان بنادكى 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.البرز

مفقودى
ــدل 1391رنگ  ــوارى پرايد تيپ 132 م ــبز خودرو س برگ س
ــماره پالك ( ايران77 -292 د 19) به شماره  مشكى روغنى ش
موتور 4571819 شماره شاسى  S1422291329380 متعلق 
ــاقط  ــده و از درجه اعتبار س ــنى مفقود ش  به بهمن حاجى حس

مى باشد.البرز

اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى برابرماده 3
وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 

برابر راى شماره  1008765 14006031200  هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
ــتقردرواحد ثبتى  ــند رسمى مس ــاختمان هاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى وس
ــاى اقاى مرتضى  ــه 1400114412001000005 تقاض تصرفات مالكانه كالس
فاضل نيا به شماره شناسنامه. وكدملى 2110170336 صادره ازگرگان فرزند محمد 
درششدانگ اعيانى يك باب ساختمان كه ششدانگ عرصه ان وقف است بمساحت 
196/09 مترمربع ازپالك شماره 3775- اصلى واقع در اراضى شهريا استان قدس 
رضوى بخش يك حوزه ثبت گرگان طبق راى صادره حكايت از انتقال از مالك رسمى 
به متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى 
ميشودا كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت اعتراضى داشته باشند ميتوانند 
از تاريخ انتشار اولين اگهى بمدت دوماه اعتراض خود را با ذكر شماره پرونده به اين 
اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض به مرجع 

ثبتى دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم نمايد. 
تاريخ انتشار نوبت اول10/13 /1400 تاريخ انتشار نوبت دوم10/29//1400

على برقى رييس اداره ثبت اسناد وامالك منظقه يك گرگان 

آگهى فقدان سند مالكيت 
خانم معصومه قاضى ضمن تسليم دو برگ استشهاديه تصديق شده اعالم نموده 
است كه سند مالكيت ششدانگ يكدستگاه آپارتمان مسكونى واقع در طبقه اول 
قطعه دوم تفكيكى به مساحت 260,34 متر مربع به شماره پالك 6772 فرعى 
ــده از پالك 1208 فرعى از اصلى مذكور واقع  از 161 اصلى مفروز و مجزى ش
ــتان كرج بنام متقاضى ثبت و سند بشماره چاپى   در اراضى حوزه ثبتى شهرس
ــماره 139620331009016416صادر و  ــر الكترونيكى بش 998316 و دفت
تسليم شد كه سند مالكيت بعلت سهل انگارى مفقود گرديده است لذا تقاضاى 
صدور سند مالكيت المثنى نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره يك اصالحى 
به ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى 
مدعى وجود سند مالكيت نزد خود و يا انجام معامله نسبت به ملك مذكور باشد 
از تاريخ انتشار اين آگهى به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالكيت به اين اداره تسليم تا وفق مقررات عمل گردد بديهى است چنانچه ظرف 
مدت مقرر اعتراضى واصل نشود و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد 

سند مالكيت المثنى طبق مقررات به متقاضى تسليم خواهد شد.
عباسعلى شوش پاشا  – رييس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك كرج 

 از طرف اسماعيل كالنترى - م/ الف: 772/ ف

شناسه اگهى: 1262928  م الف 8837 
 آگهى مزايده عمومى فروش تجهيزات

و لوازم آبرسانى به شماره 1400/8 
ــان رضوى در نظر  ــازمان جهاد كشاورزى خراس س
دارد تجهيزات و لوازم آبرسانى  مازاد خود  بالغ  بر 290 قلم كاال  شامل : 
اتصاالت و لوازم پلى اتيلن و ملزومات آبيارى ، لوله پلى اتيلن ،شيرآالت 
و لوازم چدنى و آهنى ،الكتروپمپ و فيلتراسيون و ايستگاه پمپاژ واقع 
در شهرستان قوچان در قالب نه گروه و يازده قلم به ارزش حدود 11 
ميليارد تومان را از طريق مزايده عمومى با مشخصات مندرج در اسناد 
مزايده به فروش برساند. لذا از كليه متقاضيان دعوت مى شود جهت 
در يافت اسناد مزايده از  تاريخ1400/10/29 لغايت  1400/11/9 به 

سايت سامانه تداركات الكترونيك دولت ( ستاد)مراجعه نمايند .
ــخ 1400/10/29 لغايت 1400/11/18 از  زمان بازديد اموال: از تاري

ساعت 8 صبح الى 13 (غير از روزهاى تعطيل)
ــخگويى به  ــاعات ادارى جهت پاس ــماره تلفن 37628339 در س ش

سواالت مزايده.
آدرس محل بازديد: قوچان بلوار جمهورى اسالمى غربى،تقاطغ خيابان 
تالشگران ،پشت مديريت جهادكشاورزى شهرستان قوچان تلفن تماس 

جهت هماهنگى بازديد 09155817137 آقاى جليل تقديسى 
ضمنا هزينه درج آگهى به عهده برندگان مزايده مى باشد.

سازمان جهاد كشاورزى خراسان رضوى

نوبت اول

زنجيره انتقاد به عملكرد خودروسازان قوي تر شد

زورآزمايی خودروسازها با سران سه قوه 

ــال و كارت  ــل و انتق ــند نق ــبز، س ــى ، برگ س ــرگ كمپان ب
ــدل 1400 رنگ  ــپ  207I MTم ــك تي ــژو هاچ ب خودرو پ
ــران28-836 س 72) به  ــالك ( اي ــماره پ ــفيد روغنى ش س
ــى   شاس ــماره  178B0060345ش ــور   موت ــماره  ش
ــان سلطانى  NAAR03FE0MJ409345 متعلق به احس

البرزمفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

ــپ206 مدل  ــژو تي ــوارى پ ــودرو س ــبز و كارت خ برگ س
ــماره پالك ( ايران30 -  ــترى متاليك ش 1383رنگ خاكس
ــماره موتور 1013084017996 وشماره  789 و 23 ) به ش
ــى 10823147 متعلق به على اصغر دريائى با كد ملى  شاس
4911091991 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
 البرز

 1398 ــدل  207م ــژو  پ ــوارى  س ــبز  س ــرگ  ب
ــور موت ــماره  ش ــه  ب ــك  متالي ــكى  مش ــگ  رن ــه   ب
 NAAR03FE1kJ386509    163 وشماره شاسىB0316100 
ــده وازدرجه اعتبار  ــران 59 مفقود گردي وپالك955ص 14 اي

ساقط است 
گلستان

ــايى خودرو پرايد  تيپ  جى  برگ سبز، بيمه نامه و كارت شناس
ــماره پالك ) ــفيد روغنى ش ال ايكس آى مدل 1386 رنگ س

ايران68-278 هـ 53) به شماره موتو 2038068 شماره شاسى 
ــيرى ورنا مخواستى  S1412286344465 متعلق به احمد ش
ــده و از درجه اعتبار ساقط  با كد ملى 0051259443 مفقود ش

البرزمى باشد.

مفقودى
 GTXI ــتم : پرايد  تيپ :  صبا ــوارى سيس برگ سبز خودرو س
ــماره انتظامى ايران  ــره اى متاليك  مدل:  1386 به ش رنگ : نق
94   574  ط  15     شماره موتور :   1913775   شماره شاسى : 
S1412286067276  به مالكيت آقاى نادر حسين زاده  مفقود 

هرمزگانگرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

تجديد آگهى فراخوان  
      

ــرمايش مركز داده، زيرساختى شبكه و امنيت به شماره مناقصه 00102 و با شماره  موضوع : خريد ، نصب و راه اندازى تجهيزات ذخيره سازى، پشتيبان گيرى، س
2000092921000096 بر روى برد سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد)

مديريت اكتشاف شركت ملى نفت ايران در نظر دارد مناقصه فوق را به شرح كاالهاى ذيل و طبق شرايط و مدارك مربوطه از طريق مناقصه عمومى يك مرحله اى به 
شركت هاى ذيصالح و واجد شرايط واگذار نمايد .

خريد، نصب و راه اندازى تجهيزات ذخيره سازى، پشتيبان گيرى، سرمايش مركز داده، زيرساختى شبكه و امنيت ( ليست تجهيزات پيوست مدارك مناقصه مى باشد )
از متقاضيانى كه داراى شرايط ذيل مى باشند، درخواست مى گردد از زمان چاپ آگهى نوبت دوم تا حداكثر هفت روز پس از درج آن جهت دريافت اسناد ارزيابى ، تكميل و عودت آن در 
مهلت تعيين شده از طريق وبگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمايند .الزم به ذكر است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى در 

سامانه مذكور، مراحل ثبت نام در سايت فوق و دريافت گواهى امضا الكترونيكى جهت شركت در مناقصه و دريافت اسناد به انجام رسانند.
برآورد مناقصه 34,460,260,000 ريال  و 3,962,920 يورو مى باشد و شركت كنندگان در مناقصه مى بايست توانايى ارائه ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 1،723،013،000 

ريال و 94،044 يورو ( باستثناي ضمانت نامه هاى صادره از پست بانك ) طبق تصويب نامه شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 1394/09/22 هيات محترم  وزيران، را داشته باشند . 
محل تحويل كاال :مديريت اكتشاف به نشانى: تهران، ميدان شيخ بهايى، ابتداى خيابان خدامى، ساختمان مديريت اكتشاف .

مدت زمان قرارداد: 9 ماه تحويل، نصب و راه اندازى و 18 ماه گارانتى
مهلت دريافت استعالم ارزيابى كيفى مناقصه گران : 7 روز پس از چاپ دومين آگهى روزنامه .

مهلت تحويل استعالم ارزيابى كيفى مناقصه گران : 14 روز پس از اتمام مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى .
شرايط شركت در مناقصه :

1) داشتن شخصيت حقوقى 2) داشتن تجربه كافى و سابقه مرتبط با موضوع مناقصه 3) ارائه صورت هاى مالى حسابرسى شده منتهى به سال  1399  4) ثبت نام در سامانه جامع تجارت 
ايران (جام) به نشانى "www.ntsw.ir " به منظور فراهم نمودن امكان استعالم و تعيين اصالت صورت هاى مالى حسايرسى شده مناقصه گران از سامانه پرديس  5) تاييد صالحيت از 
حراست شركت ملى نفت ايران 6)گواهى شوراى عالى انفورماتيك با حداقل رتبه 2 در يكى از زمينه هاى خدمات پشتيبانى، شبكه داده ها و يا سخت افزار ارائه و پشتيبانى سخت افزارى 

(main frame)
همه آگهى مناقصات مديريت اكتشاف شركت ملى نفت ايران در سايت www.niocexp.ir قابل مشاهده است .

ــماره تلفن ــتاد) متقاضيان مي توانند با ش ــداركات الكترونيكى دولت(س ــامانه ت ــماره تلفن 82703320-021 و در خصوص س ــه اطالعات متقاضيان مي توانند با ش در صورت نياز ب
 61622217-021 تماس حاصل نمايند. . 

      روابط عمومي مديريت اكتشاف

  شناسه اگهى: 1262052 
  نو بت اول

ــال و كارت  ــل و انتق ــند نق ــبز، س ــى ، برگ س ــرگ كمپان ب
ــدل 1400 رنگ  ــپ  207I MTم ــك تي ــژو هاچ ب خودرو پ
ــران28-836 س 72) به  ــالك ( اي ــماره پ ــفيد روغنى ش س
ــى   شاس ــماره  178B0060345ش ــور   موت ــماره  ش
ــان سلطانى  NAAR03FE0MJ409345 متعلق به احس

البرزمفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

ــپ206 مدل  ــژو تي ــوارى پ ــودرو س ــبز و كارت خ برگ س
ــماره پالك ( ايران30 -  ــترى متاليك ش 1383رنگ خاكس
ــماره موتور 1013084017996 وشماره  789 و 23 ) به ش
ــى 10823147 متعلق به على اصغر دريائى با كد ملى  شاس
4911091991 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
 البرز

 1398 ــدل  207م ــژو  پ ــوارى  س ــبز  س ــرگ  ب
ــور موت ــماره  ش ــه  ب ــك  متالي ــكى  مش ــگ  رن ــه   ب
 NAAR03FE1kJ386509    163 وشماره شاسىB0316100 
ــده وازدرجه اعتبار  ــران 59 مفقود گردي وپالك955ص 14 اي

ساقط است 
گلستان

ــايى خودرو پرايد  تيپ  جى  برگ سبز، بيمه نامه و كارت شناس
ــماره پالك ) ــفيد روغنى ش ال ايكس آى مدل 1386 رنگ س

ايران68-278 هـ 53) به شماره موتو 2038068 شماره شاسى 
ــيرى ورنا مخواستى  S1412286344465 متعلق به احمد ش
ــده و از درجه اعتبار ساقط  با كد ملى 0051259443 مفقود ش

البرزمى باشد.

مفقودى
 GTXI ــتم : پرايد  تيپ :  صبا ــوارى سيس برگ سبز خودرو س
ــماره انتظامى ايران  ــره اى متاليك  مدل:  1386 به ش رنگ : نق
94   574  ط  15     شماره موتور :   1913775   شماره شاسى : 
S1412286067276  به مالكيت آقاى نادر حسين زاده  مفقود 

هرمزگانگرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

تجديد آگهى فراخوان  
      

ــرمايش مركز داده، زيرساختى شبكه و امنيت به شماره مناقصه 00102 و با شماره  موضوع : خريد ، نصب و راه اندازى تجهيزات ذخيره سازى، پشتيبان گيرى، س
2000092921000096 بر روى برد سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد)
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ــماره پالك ( ايران30 -  ــترى متاليك ش 1383رنگ خاكس
ــماره موتور 1013084017996 وشماره  789 و 23 ) به ش
ــى 10823147 متعلق به على اصغر دريائى با كد ملى  شاس
4911091991 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
 البرز

 1398 ــدل  207م ــژو  پ ــوارى  س ــبز  س ــرگ  ب
ــور موت ــماره  ش ــه  ب ــك  متالي ــكى  مش ــگ  رن ــه   ب
 NAAR03FE1kJ386509    163 وشماره شاسىB0316100 
ــده وازدرجه اعتبار  ــران 59 مفقود گردي وپالك955ص 14 اي

ساقط است 
گلستان

ــايى خودرو پرايد  تيپ  جى  برگ سبز، بيمه نامه و كارت شناس
ــماره پالك ) ــفيد روغنى ش ال ايكس آى مدل 1386 رنگ س

ايران68-278 هـ 53) به شماره موتو 2038068 شماره شاسى 
ــيرى ورنا مخواستى  S1412286344465 متعلق به احمد ش
ــده و از درجه اعتبار ساقط  با كد ملى 0051259443 مفقود ش

البرزمى باشد.

مفقودى
 GTXI ــتم : پرايد  تيپ :  صبا ــوارى سيس برگ سبز خودرو س
ــماره انتظامى ايران  ــره اى متاليك  مدل:  1386 به ش رنگ : نق
94   574  ط  15     شماره موتور :   1913775   شماره شاسى : 
S1412286067276  به مالكيت آقاى نادر حسين زاده  مفقود 

هرمزگانگرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

تجديد آگهى فراخوان  
      

ــرمايش مركز داده، زيرساختى شبكه و امنيت به شماره مناقصه 00102 و با شماره  موضوع : خريد ، نصب و راه اندازى تجهيزات ذخيره سازى، پشتيبان گيرى، س
2000092921000096 بر روى برد سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد)

مديريت اكتشاف شركت ملى نفت ايران در نظر دارد مناقصه فوق را به شرح كاالهاى ذيل و طبق شرايط و مدارك مربوطه از طريق مناقصه عمومى يك مرحله اى به 
شركت هاى ذيصالح و واجد شرايط واگذار نمايد .

خريد، نصب و راه اندازى تجهيزات ذخيره سازى، پشتيبان گيرى، سرمايش مركز داده، زيرساختى شبكه و امنيت ( ليست تجهيزات پيوست مدارك مناقصه مى باشد )
از متقاضيانى كه داراى شرايط ذيل مى باشند، درخواست مى گردد از زمان چاپ آگهى نوبت دوم تا حداكثر هفت روز پس از درج آن جهت دريافت اسناد ارزيابى ، تكميل و عودت آن در 
مهلت تعيين شده از طريق وبگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمايند .الزم به ذكر است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى در 

سامانه مذكور، مراحل ثبت نام در سايت فوق و دريافت گواهى امضا الكترونيكى جهت شركت در مناقصه و دريافت اسناد به انجام رسانند.
برآورد مناقصه 34,460,260,000 ريال  و 3,962,920 يورو مى باشد و شركت كنندگان در مناقصه مى بايست توانايى ارائه ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 1،723،013،000 

ريال و 94،044 يورو ( باستثناي ضمانت نامه هاى صادره از پست بانك ) طبق تصويب نامه شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 1394/09/22 هيات محترم  وزيران، را داشته باشند . 
محل تحويل كاال :مديريت اكتشاف به نشانى: تهران، ميدان شيخ بهايى، ابتداى خيابان خدامى، ساختمان مديريت اكتشاف .

مدت زمان قرارداد: 9 ماه تحويل، نصب و راه اندازى و 18 ماه گارانتى
مهلت دريافت استعالم ارزيابى كيفى مناقصه گران : 7 روز پس از چاپ دومين آگهى روزنامه .

مهلت تحويل استعالم ارزيابى كيفى مناقصه گران : 14 روز پس از اتمام مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى .
شرايط شركت در مناقصه :

1) داشتن شخصيت حقوقى 2) داشتن تجربه كافى و سابقه مرتبط با موضوع مناقصه 3) ارائه صورت هاى مالى حسابرسى شده منتهى به سال  1399  4) ثبت نام در سامانه جامع تجارت 
ايران (جام) به نشانى "www.ntsw.ir " به منظور فراهم نمودن امكان استعالم و تعيين اصالت صورت هاى مالى حسايرسى شده مناقصه گران از سامانه پرديس  5) تاييد صالحيت از 
حراست شركت ملى نفت ايران 6)گواهى شوراى عالى انفورماتيك با حداقل رتبه 2 در يكى از زمينه هاى خدمات پشتيبانى، شبكه داده ها و يا سخت افزار ارائه و پشتيبانى سخت افزارى 

(main frame)
همه آگهى مناقصات مديريت اكتشاف شركت ملى نفت ايران در سايت www.niocexp.ir قابل مشاهده است .

ــماره تلفن ــتاد) متقاضيان مي توانند با ش ــداركات الكترونيكى دولت(س ــامانه ت ــماره تلفن 82703320-021 و در خصوص س ــه اطالعات متقاضيان مي توانند با ش در صورت نياز ب
 61622217-021 تماس حاصل نمايند. . 

      روابط عمومي مديريت اكتشاف

  شناسه اگهى: 1262052 
  نو بت اول

ــال و كارت  ــل و انتق ــند نق ــبز، س ــى ، برگ س ــرگ كمپان ب
ــدل 1400 رنگ  ــپ  207I MTم ــك تي ــژو هاچ ب خودرو پ
ــران28-836 س 72) به  ــالك ( اي ــماره پ ــفيد روغنى ش س
ــى   شاس ــماره  178B0060345ش ــور   موت ــماره  ش
ــان سلطانى  NAAR03FE0MJ409345 متعلق به احس

البرزمفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

ــپ206 مدل  ــژو تي ــوارى پ ــودرو س ــبز و كارت خ برگ س
ــماره پالك ( ايران30 -  ــترى متاليك ش 1383رنگ خاكس
ــماره موتور 1013084017996 وشماره  789 و 23 ) به ش
ــى 10823147 متعلق به على اصغر دريائى با كد ملى  شاس
4911091991 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
 البرز

 1398 ــدل  207م ــژو  پ ــوارى  س ــبز  س ــرگ  ب
ــور موت ــماره  ش ــه  ب ــك  متالي ــكى  مش ــگ  رن ــه   ب
 NAAR03FE1kJ386509    163 وشماره شاسىB0316100 
ــده وازدرجه اعتبار  ــران 59 مفقود گردي وپالك955ص 14 اي

ساقط است 
گلستان

ــايى خودرو پرايد  تيپ  جى  برگ سبز، بيمه نامه و كارت شناس
ــماره پالك ) ــفيد روغنى ش ال ايكس آى مدل 1386 رنگ س

ايران68-278 هـ 53) به شماره موتو 2038068 شماره شاسى 
ــيرى ورنا مخواستى  S1412286344465 متعلق به احمد ش
ــده و از درجه اعتبار ساقط  با كد ملى 0051259443 مفقود ش

البرزمى باشد.

مفقودى
 GTXI ــتم : پرايد  تيپ :  صبا ــوارى سيس برگ سبز خودرو س
ــماره انتظامى ايران  ــره اى متاليك  مدل:  1386 به ش رنگ : نق
94   574  ط  15     شماره موتور :   1913775   شماره شاسى : 
S1412286067276  به مالكيت آقاى نادر حسين زاده  مفقود 

هرمزگانگرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

تجديد آگهى فراخوان  
      

ــرمايش مركز داده، زيرساختى شبكه و امنيت به شماره مناقصه 00102 و با شماره  موضوع : خريد ، نصب و راه اندازى تجهيزات ذخيره سازى، پشتيبان گيرى، س
2000092921000096 بر روى برد سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد)

مديريت اكتشاف شركت ملى نفت ايران در نظر دارد مناقصه فوق را به شرح كاالهاى ذيل و طبق شرايط و مدارك مربوطه از طريق مناقصه عمومى يك مرحله اى به 
شركت هاى ذيصالح و واجد شرايط واگذار نمايد .

خريد، نصب و راه اندازى تجهيزات ذخيره سازى، پشتيبان گيرى، سرمايش مركز داده، زيرساختى شبكه و امنيت ( ليست تجهيزات پيوست مدارك مناقصه مى باشد )
از متقاضيانى كه داراى شرايط ذيل مى باشند، درخواست مى گردد از زمان چاپ آگهى نوبت دوم تا حداكثر هفت روز پس از درج آن جهت دريافت اسناد ارزيابى ، تكميل و عودت آن در 
مهلت تعيين شده از طريق وبگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمايند .الزم به ذكر است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى در 

سامانه مذكور، مراحل ثبت نام در سايت فوق و دريافت گواهى امضا الكترونيكى جهت شركت در مناقصه و دريافت اسناد به انجام رسانند.
برآورد مناقصه 34,460,260,000 ريال  و 3,962,920 يورو مى باشد و شركت كنندگان در مناقصه مى بايست توانايى ارائه ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 1،723،013،000 

ريال و 94،044 يورو ( باستثناي ضمانت نامه هاى صادره از پست بانك ) طبق تصويب نامه شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 1394/09/22 هيات محترم  وزيران، را داشته باشند . 
محل تحويل كاال :مديريت اكتشاف به نشانى: تهران، ميدان شيخ بهايى، ابتداى خيابان خدامى، ساختمان مديريت اكتشاف .

مدت زمان قرارداد: 9 ماه تحويل، نصب و راه اندازى و 18 ماه گارانتى
مهلت دريافت استعالم ارزيابى كيفى مناقصه گران : 7 روز پس از چاپ دومين آگهى روزنامه .

مهلت تحويل استعالم ارزيابى كيفى مناقصه گران : 14 روز پس از اتمام مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى .
شرايط شركت در مناقصه :

1) داشتن شخصيت حقوقى 2) داشتن تجربه كافى و سابقه مرتبط با موضوع مناقصه 3) ارائه صورت هاى مالى حسابرسى شده منتهى به سال  1399  4) ثبت نام در سامانه جامع تجارت 
ايران (جام) به نشانى "www.ntsw.ir " به منظور فراهم نمودن امكان استعالم و تعيين اصالت صورت هاى مالى حسايرسى شده مناقصه گران از سامانه پرديس  5) تاييد صالحيت از 
حراست شركت ملى نفت ايران 6)گواهى شوراى عالى انفورماتيك با حداقل رتبه 2 در يكى از زمينه هاى خدمات پشتيبانى، شبكه داده ها و يا سخت افزار ارائه و پشتيبانى سخت افزارى 

(main frame)
همه آگهى مناقصات مديريت اكتشاف شركت ملى نفت ايران در سايت www.niocexp.ir قابل مشاهده است .

ــماره تلفن ــتاد) متقاضيان مي توانند با ش ــداركات الكترونيكى دولت(س ــامانه ت ــماره تلفن 82703320-021 و در خصوص س ــه اطالعات متقاضيان مي توانند با ش در صورت نياز ب
 61622217-021 تماس حاصل نمايند. . 

      روابط عمومي مديريت اكتشاف

  شناسه اگهى: 1262052 
  نو بت اول

 شركت پااليش گاز ايالم در نظر دارد اقالم مورد نياز خود را با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومي تامين نمايد .
1400/040    شماره مناقصه:   

  UPS موضوع مناقصه :                                                                                                   خريد باترى هاى سيلد اسيد
مبلغ تضمين شركت در  فرآيند ارجاع كار ( مناقصه) :                  به ميزان : 550،000،000 ريال

نوع تضمين شركت در  فرآيند ارجاع كار ( مناقصه)  :                  ضمانتنامه بانكي 
1400/11/06 آخرين مهلت دريافت اسناد از سامانه ستاد توسط مناقصه گران : 

آخرين مهلت درج اسناد در سامانه ستاد توسط مناقصه گران:  1400/11/17
تاريخ گشايش پاكات:      1400/11/18
1400/11/25 تاريخ اعالم نتيجه ارزيابى كيفى :      
1400/12/02 تاريخ اعالم نتيجه ارزيابى فنى :   
تاريخ گشايش پاكات مالي "ج" :                                                             1400/12/09

 www.setadiran.ir    : آدرس دريافت اسناد الكترونيك
ايالم / شهرستان چوار / صندوق پستي 144-69361 / كدپستي 6937170110 /دبيرخانه كميسيون مناقصات آدرس پستي مناقصه گزار : 

* مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 2077 و 32912850-084 (دبيرخانه كميسيون مناقصات) تماس حاصل فرمايند.
                                                                                                                                                  روابط عمومي شركت پااليش گاز ايالم

شناسه آگهى: 1260642آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي  
نوبت اول

شركت ملي گاز ايران   
شركت  پااليش گاز ايالم

نوبت دوم

 امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان
88498476

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
88498458


