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درخواست   پليس از نخبگان 
براي حل مشكل ترافيك

فرمانده ني�روي انتظامي با تأكيد ب�ر اينكه ترافي�ك تهران حل 
ش�دني اس�ت، گفت: ما براي حل مش�كالت ترافيك�ي و كاهش 
تصادفات دست همكاري به سوي نخبگان كش�ور دراز مي كنيم. 
به گزارش جوان ، سردار حسين اشتري در رزمايش طرح زمستانه پليس 
كه ديروز در دانشگاه نيروي انتظامي برگزار شد با تأكيد بر اينكه يكي 
از خواسته هاي رهبر معظم انقالب كاهش تلفات رانندگي است، گفت: 
همه دستگاه ها مسئول بايد براي تحقق اين موضوع دست به دست هم 
بدهند و اميدواريم زمستان امس��ال با همراهي خود مردم با كمترين 
ميزان تصادفات و تلفات رانندگي به پايان برسد. فرمانده ناجا با اشاره به 
فرمايشات مقام معظم رهبري در ديدار اخير با نخبگان پيرامون ضرورت 
حل مس��ئله ترافيك تأكيد كرد معضل ترافيك شهرهاي بزرگي مثل 
تهران از طريق شيوه هاي علمي حل شدني است و ما براي بهره گيري 
از راه حل هاي علمي به س��وي نخبگان دست دراز مي كنيم تا با كمك 
فناوري تجهيزات، كاهش تصادفات را داشته باشيم و همچنين كاهش 

ترافيك به ويژه در شهر هاي بزرگ مانند تهران فراهم شود. 
فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه در ديدارش با محمدباقر قاليباف، 
رئيس مجلس شوراي اسالمي درباره افزايش مبلغ جريمه هاي رانندگي 
صحبتي نشد گفت كه اين ديدار فقط درباره قوانيني بود كه براي اجراي 

مأموريت ها و عمليات هاي پليس نياز به بازنگري داشت. 
   كاهش 1600 نفري تلفات جاده اي

در ابتداي اين ط��رح رئيس پلي��س راهنمايي و رانندگ��ي ناجا نيز از 
به كارگيري ۶۱ هزار ني��رو در اجراي اي��ن مرحله از طرح زمس��تاني 
پليس راهور و ديگر دس��تگاه هاي امدادي و خدماتي خبر داد و گفت: 
در ماه پاياني از فصل پاييز هس��تيم، اما شرايط زمستاني بر جاده هاي 
كشور حاكم است و ما اين شرايط را به خصوص در محورهاي شمالي 
و محورهاي غربي كش��ور كه با ناپايداري جوي بيشتري مواجه است، 
مشاهده مي كنيم. سردار سيدكمال هاديانفر با بيان اينكه در سال ۹۹ 
پليس راهور موفق به كاهش هزارو۶00 نفري شمار جانباختگان حوادث 
رانندگي شد، اظهار داشت: ما به لحاظ استانداردهاي جهاني در وضعيت 
خوبي هستيم، به طوري كه ميانگين جهاني به ازاي هر ۱00 هزار نفر 

جمعيت 5/۱8كشته است، اما اين آمار در كشور ما 3/۱نفر است. 

م�رد  بازداش�ت  ب�رای  پلي�س  تحقيق�ات 
خي�اط ك�ه پ�س از اسيدپاش�ی  روی همس�ر 
و فرزن�دش از مح�ل گريخت�ه  جري�ان دارد. 
به گزارش جوان ، س��اعت ۱0 صبح ديروز س��اكنان 
كوچه اي در منطقه مسعوديه تهران با شنيدن صداي 
دلخراش »آي س��وختم« زن و پس��ر خردس��الي از 
خانه هايشان بيرون آمدند. اهالي محل ديدند از داخل 
حياط خانه اي كه صداي »آي سوختم« مي آيد مرد 
ميانسالي سراسيمه بيرون آمد و به سرعت گريخت. 

وقتي همسايه به داخل حياط خانه رفتند مشاهده 
كردند كه قربانيان حادثه زن ميانس��الي همراه پسر 

نوجوانش است كه از ناحيه صورت و دست و پا با مايع 
اسيدي دچار سوختگي شديد شده  اند. 

بدين ترتيب همزمان با انتقال دو مصدوم به بيمارستان 
تيمي از مأموران كالنتري ۱57 مسعوديه و كارآگاهان 
جنايي به دستور قاضي محمد حسين زارعي بازپرس 
ويژه قتل دادس��راي امور جنايي تهران براي تحقيق 

وارد عمل شدند. 
بررس��ي هاي مأموران پليس حكايت از آن داشت 
عامل اسيدپاش��ي ش��وهر 50 س��اله مصدوم است 
كه شهرس��تان ورامين به تهران آم��ده و به خاطر 
اختالفاتي روي همس��ر و فرزندش مايع اس��يدي 

پاشيده است.  مأموران پليس در تحقيقات ميداني 
دريافتند ش��ب قبل از حادثه دختر اين خانواده كه 
با نامزدش بيرون بوده دير ب��ه خانه بر مي گردد كه 
پدرش به او اعتراض مي كند و همين موضوع باعث 
مش��اجره لفظي او و همسر45 س��اله اش مي شود. 
پس از اين مش��اجره زن ميانس��ال روز بعد همراه 
پسر ۱۱  ساله اش از خانه قهر مي كند و از شهرستان 
ورامين به خانه برادرش در منطقه مسعوديه مي آيد. 
آن روز وقتي مرد ميانس��ال از مغازه خياطي اش به 
خانه بر مي گردد و متوجه مي شود همسر و فرزندش 
خانه اش را ترك كرده اند كه از ورامين به خانه برادر 

زنش در تهران مي آيد و از همسرش مي خواهد براي 
حرف زدن به داخل حياط برود. همسر وي كه فكر 
مي كرده شوهرش قصد آش��تي و معذرت خواهي 
دارد همراه پسرش به داخل حياط مي رود، اما غافل 

از اينكه او نقشه هولناك در سر دارد. 
همچنين مشخص شد در اين حادثه همسر متهم از 
ناحيه صورت و دست و پا و پسرش از ناحيه دست و پا 

به شدت دچار سوختگي شده اند. 
همزمان با ادامه تحقيقات درب��اره اين حادثه متهم 
اسيدپاش از سوي مأموران پليس تحت تعقيب قرار 

گرفت.

فرار خياط پس از اسيدپاشي روي همسر و فرزند

داماد خش�مگين در شهرس�تان ش�يراز پنج 
عض�و خانواده اش را با ش�ليك گلول�ه به قتل 
رس�اند و در حالي كه دس�ت به گروگانگيري 
زده بود با شليك پليس جانش را از دست داد. 
به گزارش ج��وان، بامداد روز گذش��ته مأموران 
پليس آگاهي شيراز از حادثه تيراندازي در خيابان 

عدل باخبر و راهي محل شدند.
 بررسي هاي اوليه حكايت از آن داشت  مرد 55 ساله 
همسر، دو برادرزنش و دختر و پسر برادرزنش را با 
شليك گلوله اسلحه كالش��نيكف به قتل رسانده 
است. همچنين مشخص شد عامل قتل با گروگان 
گرفتن دو نفر ديگ��ر از محل متواري شده اس��ت.  

همزمان با انتقال اجساد به پزشكي قانوني كه بين 
35 تا ۶0 ساله سن داشتند عامل جنايت خانوادگي 
تحت تعقيب قرار گرفت و مخفيگاه او حوالي محل 
حادثه شناسايي شد. در شاخه ديگري از تحقيقات 
مأموران رهايي از گروگان پليس آگاهي وارد عمل 
شدند و همزمان با نجات دو گروگان بود كه متهم 
شروع به تيراندازي به سوي پليس كرد كه در جريان 
تبادل آتش هدف گلوله پليس قرار گرفت و جانش 

را از دست داد. 
س��ردار رهام بخش حبيبي، فرمان��ده انتظامي 
اس��تان فارس علت اين حادثه را اختالفات مالي 

اعالم كرد. 

كشتار خانوادگي به خاطر اختالف مالي

شركت توسعه منابع انرژى توان
آگهى مناقصه عمومى
مناقصه شماره 14040 

ــروح مندرج در جدول ذيل را از طريق برگزارى مناقصه عمومى و از شركت هاى واجد شرايط تدارك  شركت توسعه منابع انرژى توان در نظر دارد كاالى مش
نمايد.

واحدمقدار كاالشرح كاالشماره مناقصهرديف

1140400,1mm كيلوگرم900ورق فويل نيكل ضخامت

لذا از متقاضيان دعوت به عمل مى آيد جهت تهيه اسناد و تحويل پاكت هاى مربوط به مناقصه برابر روش ذيل اقدام نمايند.
ــنامه، روزنامه رسمى و مشخصات كامل اعضاى هيات  *ارائه ضمانتنامه بانكى معادل 5درصد مبلغ پيشنهادى در پاكت دربسته*ارائه سابقه فعاليت، اساس
مديره*تاريخ دريافت اسناد مناقصه: 5 روز از انتشار آگهى*آخرين مهلت ارسال پيشنهادات : ساعت 14 روز سى ام از انتشار آگهى*بهاى اوراق مناقصه: مبلغ 
500/000 ريال واريز به حساب جاري طاليى 1177800626802 بانك سپه شعبه شهيد چمران بنام شركت توسعه منابع انرژى توان *محل تهيه اسناد و 
تحويل پيشنهادات: خيابان پاسداران، نرسيده به ميدان نوبنياد، ابتداى بزرگراه شهيد بابايى، شركت توسعه منابع انرژى توان، معاونت بازرگانى*به پيشنهادهايى 
كه فاقد سپرده كمتر از ميزان مقرر، چك شخصى و پيشنهاد هايى كه پس از انقضاى مهلت مقرر در آگهى واصل شود مطلقاٌ ترتيب اثر داده نخواهد شد.*شركت 
توسعه منابع انرژى در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است.*قيمت هاى ارائه شده فقط به صورت تحويل در مقصد (CPT) يا (CFR) و بصورت ارزى 

مورد قبول خواهد بود.* ساير اطالعات و جزئيات مربوط به اين مناقصه در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.
 تلفن هماهنگى: 22586221

شناسه آگهى: 1227659
م الف: 2931

آگهي مناقصه عمومي 
شهرداري كرج در نظر دارد برابر بودجه مصوب شوراى اسالمى شهر ، پروژه مندرج در جدول ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

درصد تهاتررتبه الزممبلغ سپرده به ريالمبلغ پروژه به ريالشرح پروژهرديف

ــت و تجهيز 1 تكميل، مرم
فرهنگسراها ، كتابخانه ها  
خانه هاى هنر و فضاهاى 
فرهنگى واجتماعى – تا 

سقف اعتبار

  50 درصد5 ابنيه و پنج تاسيسات15/000/000/000750/000/000

1- سپرده شركت در مناقصه به يكي از روشهاي ذيل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشد و يا واريز فيش نقدي به مبلغ 
فوق به حساب 7007869448623 بانك شهر. 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. 3- شهرداري كرج در رد 
يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. 4- مبلغ 1/000/000 ريال به عنوان هزينه خريد اسناد به حساب 700785313795 نزد بانك شهر شهرداري واريز و رسيد آنرا ارائه نمايند. 
5- متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي جهت خريد اسناد مناقصه به اداره امور پيمانها واقع در كرج - ميدان توحيد- بلوار بالل - شهرداري كرج - طبقه هفتم مراجعه نمايند. 6- در 
هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و  متعاقباً عقد قرارداد خواهد بود. 7- الزم به ذكر است هنگام خريد اسناد داشتن رتبه مربوطه در جدول آگهى و ارائه تاييد 
يه صالحيت در سايت sajar.mporg.ir - معرفي نامه ممهور به مهر و امضاي مديرعامل، روزنامه آخرين آگهي تغييرات اعضاي شركت، كد اقتصادى و گواهى نامه صالحيت ايمنى معتبر 
يا ارائه مدارك مبتنى بر ثبت نام الزامي مي باشد.8- شركت كنندگان در مناقصه مي بايست كليه فرم ها واطالعات مورد درخواست شهرداري را تكميل و به همراه ساير اسناد مناقصه 
در پاكت مربوطه قرار دهند. 9- پيشنهادات مي بايست در پاكت هاى مجزا (الف-ب-ج) الك و ممهور به مهر شركت شده و  پس از الصاق هولوگرام بر روى پاكت (ج) تا پايان وقت ادارى 
مورخ 1400/9/14 به آدرس كرج- ميدان توحيد – بلوار بالل - دبيرخانه شهرداري كرج واقع در طبقه اول تحويل داده شود. 10-پيشنهادات رسيده در مورخ 1400/9/16 در كميسيون 

عالى معامالت شهرداري كرج مطرح و پس از بررسي و كنترل ، برنده مناقصه اعالم خواهد شد . 11- هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
* جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 35892418-026  تماس و يا به سايت   www.karaj.ir  مراجعه نمائيد./081

اداره امور قراردادها و پيمانها - شهرداري كرج

(( آگهى فراخوان ارزيابى كيفى مناقصه گران))              (نوبت اول)
( شماره فراخوان (2000001331000066)

مفقودى سند كمپانى 
اينجانب على احمدخانى مالك خودرو به شماره شهربانى35 ايران866 ص25 و شماره 
ــماره موتور 12483018906  به علت فقدان اسناد فروش  ــى83008843و ش شاس
تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هركس ادعائى در مورد 
خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 
14 جاده مخصوص تهران كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه 

نمايد. بديهى است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
تبريز

سند خودرو كاميون بارى كاويان به شماره 
ــماره  موتوEQB1252087240208 و ش
 NA5K1063CBG440393 ــى شاس
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهى فقدان سند مالكيت
ــت و اعالم آقاى مهدى كريمى بعنوان (مالك ) ضمن تسليم دو برگ  حسب درخواس
ــماره 15171 مورخ 1400/08/15دفترخانه اسناد  ــده بش ــهاديه تصديق ش استش
ــماره چاپى 901714ب99 مربوط به  رسمى شماره يك اشتهارد ،سند مالكيت بش
ششدانگ يك قطعه زمين بشماره پالك ثبتى 582 فرعى از پالك ثبتى 214 اصلى 
ــى مذكور واقع  ــالك 500 فرعى از اصل ــده از پ قطعه 60تفكيكى مفروز ومجزى ش
ــتهارد كه ذيل ثبت دفتر امالك الكترونيكى  ــتهارد بخش مزارع حوزه ثبت اش در اش
140020331014000738 بنام مهدى كريمى ثبت و صادر و تسليم گرديده است 
به علت سهل انگارى مفقود گرديده است مالك تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى را 
نموده كه مراتب باستناد تبصره يك ذيل ماده 120 اصالحى آيين نامه قانون ثبت در 
يك نوبت آگهى ميشود تا چنانچه كسى مدعى وجود سند مالكيت در نزد خود يا انجام 
معامله نسبت به ملك مذكور باشد از تاريخ انتشار آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند معامله كتبا به اين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايند و چنانچه 
ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسد و يا در صورت اعتراض اصل مدارك وسند ارائه نگردد 

سند مالكيت المثنى طبق مقررات صادر به متقاضى تسليم خواهد شد..
حميد شهدوست -  رييس اداره ثبت اسناد و امالك اشتهارد - م/ الف: 772/ ف

آگهى فقدان سند مالكيت"
نظر به اينكه آقاى على صدر آبادى به نمايندگى از شركت شهرك هاى صنعتى 
خراسان رضوى طبق معرفى نامه شماره 19379 مورخ 7/25/ 1400 به استناد 
ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره  ــهاديه جهت دريافت س اوراق استش
مراجعه نموده و مدعى است سند مالكيت ششدانگ يك باب كارگاه به شماره 
ــهد مفقود شده است.با بررسى  پالك 738 فرعى از 124- اصلى بخش نه مش
دفتر امالك معلوم شد،مالكيت نامبرده ذيل دفتر 2294 صفحه 244 به شماره 
ــماره 977225 صادر گرديده است. دفتر  464189 ثبت و سند مالكيت به ش
امالك بيش از اين حكايتى ندارد،لذا به استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت 
ــبت به ملك مورد آگهى  ،مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هركس نس
معامله اى انجام داده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد،بايستى 
ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل 
ــمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در  سند مالكيت يا سند معامله رس
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سند 
مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى وتسليم آن 

به متقاضى اقدام خواهد شد.
بشير پاشايى- ثبت اسناد و امالك ناحيه 5 مشهد مقدس- م الف 666

ــتان در نظر دارد ارزيابى كيفى مناقصه گران  شركت آب و فاضالب استان خوزس
ــعه تصفيه خانه آب  مناقصه ((رفع بحران از كارافتادگى ،  بازتوانى ، اصالح و توس
شماره 2 اهواز (كيان آباد) به روش EPC )) با شماره 2000001331000066 
ــامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل ارزيابى  را از طريق س
ــتعالم هاى ارزيابى كيفى تا ارائه استعالمهاى تكميل شده و  كيفى از دريافت اس
اسناد و مدارك مربوطه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) 
ــد و الزم است مناقصه گران در  به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش
صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهينامه 
امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. لذا از شركتهاى واجد 
صالحيت دعوت مى شود به سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس 
فوق االشاره مراجعه و اسناد ارزيابى كيفى را تا تاريخ 1400/09/06 دريافت نمايند. 
ضمنا در صورت نياز مى توانيد با شماره 33386509-061 دفتر قراردادهاى آب و 
فاضالب اهواز تماس حاصل نماييد، شرايط حاكم بر پروژه به شرح ذيل مى باشد: 

1- كارفرما: شركت آب و فاضالب استان خوزستان
2- دستگاه نظارت : شركت مهندسى مشاور آب و انرژى اروند 

3- محل اجراى پروژه : اهواز 
ــزار و پانصد ميليارد )  ــراى كار : 1,500,000,000,000 (ه 4- برآورد هزينه اج

ريال
5- محل تامين اعتبار : درآمدهاى عمرانى 

6- مدت اجراى كار : 24 ماه 

ــركت در فرآيند ارجاع كار :  به ميزان  7- مبلغ تضمين ش
ــماره  31,900,000,000 ريال و مطابق آيين نامه تضمين معامالت دولتى به ش
123402/ت-50659 ه مورخ 1400/09/22 مى باشد و توسط مناقصه گرانى كه 
در ارزيابى كيفى پذيرفته شده و حائز حداقل امتياز الزم جهت دعوت به مناقصه 

شده اند، در زمان تكميل پاكات مناقصه مى بايست ارائه گردد.
8- رشته و پايه كارى: 

الف- شركتهاى داراى گواهينامه صالحيت طرح و ساخت پايه 3 رشته آب در زير 
رشته تاسيسات آب و فاضالب 

ب- مشاركت ثبتى يا مدنى پيمانكار و مشاور ( پيمانكار داراى گواهينامه صالحيت 
پايه 3 رشته آب در زير رشته خطوط انتقال آب و شبكه هاى آب و فاضالب + مشاور 

داراى گواهينامه صالحيت پايه 2 رشته تاسيسات آب و فاضالب ) 
با ظرفيت كارى مجاز مطابق دستوالعمل موضوع مبلغ ظرفيت مجاز پيمانكاران 
ــماره 30593 مورخ  ــاع كار بش ــى كيفى و ارج ــركت در مناقصه، ارزياب براى ش
ــيوه نامه ارجاع و كنترل  ــازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و ش 94/03/05 س

ظرفيت واحد هاى خدمات مشاوره به شماره 101/39643 مورخ 1384/3/8 
9- آخرين مهلت ثبت نام و بارگذارى استعالمهاى تكميل شده ارزيابى كيفى در 

سامانه ستاد: روز شنبه مورخ 1400/09/20 ساعت 19:00 
10- زمان و محل بازگشايى پاكات سند استعالم ارزيابى كيفى : روز يكشنبه مورخ 

1400/09/21 ساعت 11:00 صبح
روابط عمومى  شركت آب و فاضالب استان خوزستان

شركت توسعه منابع انرژى توان
آگهى مناقصه عمومى
مناقصه شماره 14040 

ــروح مندرج در جدول ذيل را از طريق برگزارى مناقصه عمومى و از شركت هاى واجد شرايط تدارك  شركت توسعه منابع انرژى توان در نظر دارد كاالى مش
نمايد.

واحدمقدار كاالشرح كاالشماره مناقصهرديف

1140400,1mm كيلوگرم900ورق فويل نيكل ضخامت

لذا از متقاضيان دعوت به عمل مى آيد جهت تهيه اسناد و تحويل پاكت هاى مربوط به مناقصه برابر روش ذيل اقدام نمايند.
ــنامه، روزنامه رسمى و مشخصات كامل اعضاى هيات  *ارائه ضمانتنامه بانكى معادل 5درصد مبلغ پيشنهادى در پاكت دربسته*ارائه سابقه فعاليت، اساس
مديره*تاريخ دريافت اسناد مناقصه: 5 روز از انتشار آگهى*آخرين مهلت ارسال پيشنهادات : ساعت 14 روز سى ام از انتشار آگهى*بهاى اوراق مناقصه: مبلغ 
500/000 ريال واريز به حساب جاري طاليى 1177800626802 بانك سپه شعبه شهيد چمران بنام شركت توسعه منابع انرژى توان *محل تهيه اسناد و 
تحويل پيشنهادات: خيابان پاسداران، نرسيده به ميدان نوبنياد، ابتداى بزرگراه شهيد بابايى، شركت توسعه منابع انرژى توان، معاونت بازرگانى*به پيشنهادهايى 
كه فاقد سپرده كمتر از ميزان مقرر، چك شخصى و پيشنهاد هايى كه پس از انقضاى مهلت مقرر در آگهى واصل شود مطلقاٌ ترتيب اثر داده نخواهد شد.*شركت 
توسعه منابع انرژى در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است.*قيمت هاى ارائه شده فقط به صورت تحويل در مقصد (CPT) يا (CFR) و بصورت ارزى 

مورد قبول خواهد بود.* ساير اطالعات و جزئيات مربوط به اين مناقصه در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.
 تلفن هماهنگى: 22586221

شناسه آگهى: 1227659
م الف: 2931

آگهي مناقصه عمومي 
شهرداري كرج در نظر دارد برابر بودجه مصوب شوراى اسالمى شهر ، پروژه مندرج در جدول ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

درصد تهاتررتبه الزممبلغ سپرده به ريالمبلغ پروژه به ريالشرح پروژهرديف

ــت و تجهيز 1 تكميل، مرم
فرهنگسراها ، كتابخانه ها  
خانه هاى هنر و فضاهاى 
فرهنگى واجتماعى – تا 

سقف اعتبار

  50 درصد5 ابنيه و پنج تاسيسات15/000/000/000750/000/000

1- سپرده شركت در مناقصه به يكي از روشهاي ذيل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشد و يا واريز فيش نقدي به مبلغ 
فوق به حساب 7007869448623 بانك شهر. 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. 3- شهرداري كرج در رد 
يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. 4- مبلغ 1/000/000 ريال به عنوان هزينه خريد اسناد به حساب 700785313795 نزد بانك شهر شهرداري واريز و رسيد آنرا ارائه نمايند. 
5- متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي جهت خريد اسناد مناقصه به اداره امور پيمانها واقع در كرج - ميدان توحيد- بلوار بالل - شهرداري كرج - طبقه هفتم مراجعه نمايند. 6- در 
هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و  متعاقباً عقد قرارداد خواهد بود. 7- الزم به ذكر است هنگام خريد اسناد داشتن رتبه مربوطه در جدول آگهى و ارائه تاييد 
يه صالحيت در سايت sajar.mporg.ir - معرفي نامه ممهور به مهر و امضاي مديرعامل، روزنامه آخرين آگهي تغييرات اعضاي شركت، كد اقتصادى و گواهى نامه صالحيت ايمنى معتبر 
يا ارائه مدارك مبتنى بر ثبت نام الزامي مي باشد.8- شركت كنندگان در مناقصه مي بايست كليه فرم ها واطالعات مورد درخواست شهرداري را تكميل و به همراه ساير اسناد مناقصه 
در پاكت مربوطه قرار دهند. 9- پيشنهادات مي بايست در پاكت هاى مجزا (الف-ب-ج) الك و ممهور به مهر شركت شده و  پس از الصاق هولوگرام بر روى پاكت (ج) تا پايان وقت ادارى 
مورخ 1400/9/14 به آدرس كرج- ميدان توحيد – بلوار بالل - دبيرخانه شهرداري كرج واقع در طبقه اول تحويل داده شود. 10-پيشنهادات رسيده در مورخ 1400/9/16 در كميسيون 

عالى معامالت شهرداري كرج مطرح و پس از بررسي و كنترل ، برنده مناقصه اعالم خواهد شد . 11- هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
* جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 35892418-026  تماس و يا به سايت   www.karaj.ir  مراجعه نمائيد./081

اداره امور قراردادها و پيمانها - شهرداري كرج

(( آگهى فراخوان ارزيابى كيفى مناقصه گران))              (نوبت اول)
( شماره فراخوان (2000001331000066)

مفقودى سند كمپانى 
اينجانب على احمدخانى مالك خودرو به شماره شهربانى35 ايران866 ص25 و شماره 
ــماره موتور 12483018906  به علت فقدان اسناد فروش  ــى83008843و ش شاس
تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هركس ادعائى در مورد 
خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 
14 جاده مخصوص تهران كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه 

نمايد. بديهى است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
تبريز

سند خودرو كاميون بارى كاويان به شماره 
ــماره  موتوEQB1252087240208 و ش
 NA5K1063CBG440393 ــى شاس
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهى فقدان سند مالكيت
ــت و اعالم آقاى مهدى كريمى بعنوان (مالك ) ضمن تسليم دو برگ  حسب درخواس
ــماره 15171 مورخ 1400/08/15دفترخانه اسناد  ــده بش ــهاديه تصديق ش استش
ــماره چاپى 901714ب99 مربوط به  رسمى شماره يك اشتهارد ،سند مالكيت بش
ششدانگ يك قطعه زمين بشماره پالك ثبتى 582 فرعى از پالك ثبتى 214 اصلى 
ــى مذكور واقع  ــالك 500 فرعى از اصل ــده از پ قطعه 60تفكيكى مفروز ومجزى ش
ــتهارد كه ذيل ثبت دفتر امالك الكترونيكى  ــتهارد بخش مزارع حوزه ثبت اش در اش
140020331014000738 بنام مهدى كريمى ثبت و صادر و تسليم گرديده است 
به علت سهل انگارى مفقود گرديده است مالك تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى را 
نموده كه مراتب باستناد تبصره يك ذيل ماده 120 اصالحى آيين نامه قانون ثبت در 
يك نوبت آگهى ميشود تا چنانچه كسى مدعى وجود سند مالكيت در نزد خود يا انجام 
معامله نسبت به ملك مذكور باشد از تاريخ انتشار آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند معامله كتبا به اين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايند و چنانچه 
ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسد و يا در صورت اعتراض اصل مدارك وسند ارائه نگردد 

سند مالكيت المثنى طبق مقررات صادر به متقاضى تسليم خواهد شد..
حميد شهدوست -  رييس اداره ثبت اسناد و امالك اشتهارد - م/ الف: 772/ ف

آگهى فقدان سند مالكيت"
نظر به اينكه آقاى على صدر آبادى به نمايندگى از شركت شهرك هاى صنعتى 
خراسان رضوى طبق معرفى نامه شماره 19379 مورخ 7/25/ 1400 به استناد 
ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره  ــهاديه جهت دريافت س اوراق استش
مراجعه نموده و مدعى است سند مالكيت ششدانگ يك باب كارگاه به شماره 
ــهد مفقود شده است.با بررسى  پالك 738 فرعى از 124- اصلى بخش نه مش
دفتر امالك معلوم شد،مالكيت نامبرده ذيل دفتر 2294 صفحه 244 به شماره 
ــماره 977225 صادر گرديده است. دفتر  464189 ثبت و سند مالكيت به ش
امالك بيش از اين حكايتى ندارد،لذا به استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت 
ــبت به ملك مورد آگهى  ،مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هركس نس
معامله اى انجام داده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد،بايستى 
ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل 
ــمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در  سند مالكيت يا سند معامله رس
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سند 
مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى وتسليم آن 

به متقاضى اقدام خواهد شد.
بشير پاشايى- ثبت اسناد و امالك ناحيه 5 مشهد مقدس- م الف 666

ــتان در نظر دارد ارزيابى كيفى مناقصه گران  شركت آب و فاضالب استان خوزس
ــعه تصفيه خانه آب  مناقصه ((رفع بحران از كارافتادگى ،  بازتوانى ، اصالح و توس
شماره 2 اهواز (كيان آباد) به روش EPC )) با شماره 2000001331000066 
ــامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل ارزيابى  را از طريق س
ــتعالم هاى ارزيابى كيفى تا ارائه استعالمهاى تكميل شده و  كيفى از دريافت اس
اسناد و مدارك مربوطه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) 
ــد و الزم است مناقصه گران در  به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش
صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهينامه 
امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. لذا از شركتهاى واجد 
صالحيت دعوت مى شود به سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس 
فوق االشاره مراجعه و اسناد ارزيابى كيفى را تا تاريخ 1400/09/06 دريافت نمايند. 
ضمنا در صورت نياز مى توانيد با شماره 33386509-061 دفتر قراردادهاى آب و 
فاضالب اهواز تماس حاصل نماييد، شرايط حاكم بر پروژه به شرح ذيل مى باشد: 

1- كارفرما: شركت آب و فاضالب استان خوزستان
2- دستگاه نظارت : شركت مهندسى مشاور آب و انرژى اروند 

3- محل اجراى پروژه : اهواز 
ــزار و پانصد ميليارد )  ــراى كار : 1,500,000,000,000 (ه 4- برآورد هزينه اج

ريال
5- محل تامين اعتبار : درآمدهاى عمرانى 

6- مدت اجراى كار : 24 ماه 

ــركت در فرآيند ارجاع كار :  به ميزان  7- مبلغ تضمين ش
ــماره  31,900,000,000 ريال و مطابق آيين نامه تضمين معامالت دولتى به ش
123402/ت-50659 ه مورخ 1400/09/22 مى باشد و توسط مناقصه گرانى كه 
در ارزيابى كيفى پذيرفته شده و حائز حداقل امتياز الزم جهت دعوت به مناقصه 

شده اند، در زمان تكميل پاكات مناقصه مى بايست ارائه گردد.
8- رشته و پايه كارى: 

الف- شركتهاى داراى گواهينامه صالحيت طرح و ساخت پايه 3 رشته آب در زير 
رشته تاسيسات آب و فاضالب 

ب- مشاركت ثبتى يا مدنى پيمانكار و مشاور ( پيمانكار داراى گواهينامه صالحيت 
پايه 3 رشته آب در زير رشته خطوط انتقال آب و شبكه هاى آب و فاضالب + مشاور 

داراى گواهينامه صالحيت پايه 2 رشته تاسيسات آب و فاضالب ) 
با ظرفيت كارى مجاز مطابق دستوالعمل موضوع مبلغ ظرفيت مجاز پيمانكاران 
ــماره 30593 مورخ  ــاع كار بش ــى كيفى و ارج ــركت در مناقصه، ارزياب براى ش
ــيوه نامه ارجاع و كنترل  ــازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و ش 94/03/05 س

ظرفيت واحد هاى خدمات مشاوره به شماره 101/39643 مورخ 1384/3/8 
9- آخرين مهلت ثبت نام و بارگذارى استعالمهاى تكميل شده ارزيابى كيفى در 

سامانه ستاد: روز شنبه مورخ 1400/09/20 ساعت 19:00 
10- زمان و محل بازگشايى پاكات سند استعالم ارزيابى كيفى : روز يكشنبه مورخ 

1400/09/21 ساعت 11:00 صبح
روابط عمومى  شركت آب و فاضالب استان خوزستان

شركت توسعه منابع انرژى توان
آگهى مناقصه عمومى
مناقصه شماره 14040 

ــروح مندرج در جدول ذيل را از طريق برگزارى مناقصه عمومى و از شركت هاى واجد شرايط تدارك  شركت توسعه منابع انرژى توان در نظر دارد كاالى مش
نمايد.

واحدمقدار كاالشرح كاالشماره مناقصهرديف

1140400,1mm كيلوگرم900ورق فويل نيكل ضخامت

لذا از متقاضيان دعوت به عمل مى آيد جهت تهيه اسناد و تحويل پاكت هاى مربوط به مناقصه برابر روش ذيل اقدام نمايند.
ــنامه، روزنامه رسمى و مشخصات كامل اعضاى هيات  *ارائه ضمانتنامه بانكى معادل 5درصد مبلغ پيشنهادى در پاكت دربسته*ارائه سابقه فعاليت، اساس
مديره*تاريخ دريافت اسناد مناقصه: 5 روز از انتشار آگهى*آخرين مهلت ارسال پيشنهادات : ساعت 14 روز سى ام از انتشار آگهى*بهاى اوراق مناقصه: مبلغ 
500/000 ريال واريز به حساب جاري طاليى 1177800626802 بانك سپه شعبه شهيد چمران بنام شركت توسعه منابع انرژى توان *محل تهيه اسناد و 
تحويل پيشنهادات: خيابان پاسداران، نرسيده به ميدان نوبنياد، ابتداى بزرگراه شهيد بابايى، شركت توسعه منابع انرژى توان، معاونت بازرگانى*به پيشنهادهايى 
كه فاقد سپرده كمتر از ميزان مقرر، چك شخصى و پيشنهاد هايى كه پس از انقضاى مهلت مقرر در آگهى واصل شود مطلقاٌ ترتيب اثر داده نخواهد شد.*شركت 
توسعه منابع انرژى در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است.*قيمت هاى ارائه شده فقط به صورت تحويل در مقصد (CPT) يا (CFR) و بصورت ارزى 

مورد قبول خواهد بود.* ساير اطالعات و جزئيات مربوط به اين مناقصه در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.
 تلفن هماهنگى: 22586221

شناسه آگهى: 1227659
م الف: 2931

آگهي مناقصه عمومي 
شهرداري كرج در نظر دارد برابر بودجه مصوب شوراى اسالمى شهر ، پروژه مندرج در جدول ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

درصد تهاتررتبه الزممبلغ سپرده به ريالمبلغ پروژه به ريالشرح پروژهرديف

ــت و تجهيز 1 تكميل، مرم
فرهنگسراها ، كتابخانه ها  
خانه هاى هنر و فضاهاى 
فرهنگى واجتماعى – تا 

سقف اعتبار

  50 درصد5 ابنيه و پنج تاسيسات15/000/000/000750/000/000

1- سپرده شركت در مناقصه به يكي از روشهاي ذيل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشد و يا واريز فيش نقدي به مبلغ 
فوق به حساب 7007869448623 بانك شهر. 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. 3- شهرداري كرج در رد 
يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. 4- مبلغ 1/000/000 ريال به عنوان هزينه خريد اسناد به حساب 700785313795 نزد بانك شهر شهرداري واريز و رسيد آنرا ارائه نمايند. 
5- متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي جهت خريد اسناد مناقصه به اداره امور پيمانها واقع در كرج - ميدان توحيد- بلوار بالل - شهرداري كرج - طبقه هفتم مراجعه نمايند. 6- در 
هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و  متعاقباً عقد قرارداد خواهد بود. 7- الزم به ذكر است هنگام خريد اسناد داشتن رتبه مربوطه در جدول آگهى و ارائه تاييد 
يه صالحيت در سايت sajar.mporg.ir - معرفي نامه ممهور به مهر و امضاي مديرعامل، روزنامه آخرين آگهي تغييرات اعضاي شركت، كد اقتصادى و گواهى نامه صالحيت ايمنى معتبر 
يا ارائه مدارك مبتنى بر ثبت نام الزامي مي باشد.8- شركت كنندگان در مناقصه مي بايست كليه فرم ها واطالعات مورد درخواست شهرداري را تكميل و به همراه ساير اسناد مناقصه 
در پاكت مربوطه قرار دهند. 9- پيشنهادات مي بايست در پاكت هاى مجزا (الف-ب-ج) الك و ممهور به مهر شركت شده و  پس از الصاق هولوگرام بر روى پاكت (ج) تا پايان وقت ادارى 
مورخ 1400/9/14 به آدرس كرج- ميدان توحيد – بلوار بالل - دبيرخانه شهرداري كرج واقع در طبقه اول تحويل داده شود. 10-پيشنهادات رسيده در مورخ 1400/9/16 در كميسيون 

عالى معامالت شهرداري كرج مطرح و پس از بررسي و كنترل ، برنده مناقصه اعالم خواهد شد . 11- هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
* جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 35892418-026  تماس و يا به سايت   www.karaj.ir  مراجعه نمائيد./081

اداره امور قراردادها و پيمانها - شهرداري كرج

(( آگهى فراخوان ارزيابى كيفى مناقصه گران))              (نوبت اول)
( شماره فراخوان (2000001331000066)

مفقودى سند كمپانى 
اينجانب على احمدخانى مالك خودرو به شماره شهربانى35 ايران866 ص25 و شماره 
ــماره موتور 12483018906  به علت فقدان اسناد فروش  ــى83008843و ش شاس
تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هركس ادعائى در مورد 
خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 
14 جاده مخصوص تهران كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه 

نمايد. بديهى است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
تبريز

سند خودرو كاميون بارى كاويان به شماره 
ــماره  موتوEQB1252087240208 و ش
 NA5K1063CBG440393 ــى شاس
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهى فقدان سند مالكيت
ــت و اعالم آقاى مهدى كريمى بعنوان (مالك ) ضمن تسليم دو برگ  حسب درخواس
ــماره 15171 مورخ 1400/08/15دفترخانه اسناد  ــده بش ــهاديه تصديق ش استش
ــماره چاپى 901714ب99 مربوط به  رسمى شماره يك اشتهارد ،سند مالكيت بش
ششدانگ يك قطعه زمين بشماره پالك ثبتى 582 فرعى از پالك ثبتى 214 اصلى 
ــى مذكور واقع  ــالك 500 فرعى از اصل ــده از پ قطعه 60تفكيكى مفروز ومجزى ش
ــتهارد كه ذيل ثبت دفتر امالك الكترونيكى  ــتهارد بخش مزارع حوزه ثبت اش در اش
140020331014000738 بنام مهدى كريمى ثبت و صادر و تسليم گرديده است 
به علت سهل انگارى مفقود گرديده است مالك تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى را 
نموده كه مراتب باستناد تبصره يك ذيل ماده 120 اصالحى آيين نامه قانون ثبت در 
يك نوبت آگهى ميشود تا چنانچه كسى مدعى وجود سند مالكيت در نزد خود يا انجام 
معامله نسبت به ملك مذكور باشد از تاريخ انتشار آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند معامله كتبا به اين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايند و چنانچه 
ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسد و يا در صورت اعتراض اصل مدارك وسند ارائه نگردد 

سند مالكيت المثنى طبق مقررات صادر به متقاضى تسليم خواهد شد..
حميد شهدوست -  رييس اداره ثبت اسناد و امالك اشتهارد - م/ الف: 772/ ف

آگهى فقدان سند مالكيت"
نظر به اينكه آقاى على صدر آبادى به نمايندگى از شركت شهرك هاى صنعتى 
خراسان رضوى طبق معرفى نامه شماره 19379 مورخ 7/25/ 1400 به استناد 
ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره  ــهاديه جهت دريافت س اوراق استش
مراجعه نموده و مدعى است سند مالكيت ششدانگ يك باب كارگاه به شماره 
ــهد مفقود شده است.با بررسى  پالك 738 فرعى از 124- اصلى بخش نه مش
دفتر امالك معلوم شد،مالكيت نامبرده ذيل دفتر 2294 صفحه 244 به شماره 
ــماره 977225 صادر گرديده است. دفتر  464189 ثبت و سند مالكيت به ش
امالك بيش از اين حكايتى ندارد،لذا به استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت 
ــبت به ملك مورد آگهى  ،مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هركس نس
معامله اى انجام داده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد،بايستى 
ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل 
ــمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در  سند مالكيت يا سند معامله رس
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سند 
مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى وتسليم آن 

به متقاضى اقدام خواهد شد.
بشير پاشايى- ثبت اسناد و امالك ناحيه 5 مشهد مقدس- م الف 666

ــتان در نظر دارد ارزيابى كيفى مناقصه گران  شركت آب و فاضالب استان خوزس
ــعه تصفيه خانه آب  مناقصه ((رفع بحران از كارافتادگى ،  بازتوانى ، اصالح و توس
شماره 2 اهواز (كيان آباد) به روش EPC )) با شماره 2000001331000066 
ــامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل ارزيابى  را از طريق س
ــتعالم هاى ارزيابى كيفى تا ارائه استعالمهاى تكميل شده و  كيفى از دريافت اس
اسناد و مدارك مربوطه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) 
ــد و الزم است مناقصه گران در  به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش
صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهينامه 
امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. لذا از شركتهاى واجد 
صالحيت دعوت مى شود به سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس 
فوق االشاره مراجعه و اسناد ارزيابى كيفى را تا تاريخ 1400/09/06 دريافت نمايند. 
ضمنا در صورت نياز مى توانيد با شماره 33386509-061 دفتر قراردادهاى آب و 
فاضالب اهواز تماس حاصل نماييد، شرايط حاكم بر پروژه به شرح ذيل مى باشد: 

1- كارفرما: شركت آب و فاضالب استان خوزستان
2- دستگاه نظارت : شركت مهندسى مشاور آب و انرژى اروند 

3- محل اجراى پروژه : اهواز 
ــزار و پانصد ميليارد )  ــراى كار : 1,500,000,000,000 (ه 4- برآورد هزينه اج

ريال
5- محل تامين اعتبار : درآمدهاى عمرانى 

6- مدت اجراى كار : 24 ماه 

ــركت در فرآيند ارجاع كار :  به ميزان  7- مبلغ تضمين ش
ــماره  31,900,000,000 ريال و مطابق آيين نامه تضمين معامالت دولتى به ش
123402/ت-50659 ه مورخ 1400/09/22 مى باشد و توسط مناقصه گرانى كه 
در ارزيابى كيفى پذيرفته شده و حائز حداقل امتياز الزم جهت دعوت به مناقصه 

شده اند، در زمان تكميل پاكات مناقصه مى بايست ارائه گردد.
8- رشته و پايه كارى: 

الف- شركتهاى داراى گواهينامه صالحيت طرح و ساخت پايه 3 رشته آب در زير 
رشته تاسيسات آب و فاضالب 

ب- مشاركت ثبتى يا مدنى پيمانكار و مشاور ( پيمانكار داراى گواهينامه صالحيت 
پايه 3 رشته آب در زير رشته خطوط انتقال آب و شبكه هاى آب و فاضالب + مشاور 

داراى گواهينامه صالحيت پايه 2 رشته تاسيسات آب و فاضالب ) 
با ظرفيت كارى مجاز مطابق دستوالعمل موضوع مبلغ ظرفيت مجاز پيمانكاران 
ــماره 30593 مورخ  ــاع كار بش ــى كيفى و ارج ــركت در مناقصه، ارزياب براى ش
ــيوه نامه ارجاع و كنترل  ــازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و ش 94/03/05 س

ظرفيت واحد هاى خدمات مشاوره به شماره 101/39643 مورخ 1384/3/8 
9- آخرين مهلت ثبت نام و بارگذارى استعالمهاى تكميل شده ارزيابى كيفى در 

سامانه ستاد: روز شنبه مورخ 1400/09/20 ساعت 19:00 
10- زمان و محل بازگشايى پاكات سند استعالم ارزيابى كيفى : روز يكشنبه مورخ 

1400/09/21 ساعت 11:00 صبح
روابط عمومى  شركت آب و فاضالب استان خوزستان

شركت توسعه منابع انرژى توان
آگهى مناقصه عمومى
مناقصه شماره 14040 

ــروح مندرج در جدول ذيل را از طريق برگزارى مناقصه عمومى و از شركت هاى واجد شرايط تدارك  شركت توسعه منابع انرژى توان در نظر دارد كاالى مش
نمايد.

واحدمقدار كاالشرح كاالشماره مناقصهرديف

1140400,1mm كيلوگرم900ورق فويل نيكل ضخامت

لذا از متقاضيان دعوت به عمل مى آيد جهت تهيه اسناد و تحويل پاكت هاى مربوط به مناقصه برابر روش ذيل اقدام نمايند.
ــنامه، روزنامه رسمى و مشخصات كامل اعضاى هيات  *ارائه ضمانتنامه بانكى معادل 5درصد مبلغ پيشنهادى در پاكت دربسته*ارائه سابقه فعاليت، اساس
مديره*تاريخ دريافت اسناد مناقصه: 5 روز از انتشار آگهى*آخرين مهلت ارسال پيشنهادات : ساعت 14 روز سى ام از انتشار آگهى*بهاى اوراق مناقصه: مبلغ 
500/000 ريال واريز به حساب جاري طاليى 1177800626802 بانك سپه شعبه شهيد چمران بنام شركت توسعه منابع انرژى توان *محل تهيه اسناد و 
تحويل پيشنهادات: خيابان پاسداران، نرسيده به ميدان نوبنياد، ابتداى بزرگراه شهيد بابايى، شركت توسعه منابع انرژى توان، معاونت بازرگانى*به پيشنهادهايى 
كه فاقد سپرده كمتر از ميزان مقرر، چك شخصى و پيشنهاد هايى كه پس از انقضاى مهلت مقرر در آگهى واصل شود مطلقاٌ ترتيب اثر داده نخواهد شد.*شركت 
توسعه منابع انرژى در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است.*قيمت هاى ارائه شده فقط به صورت تحويل در مقصد (CPT) يا (CFR) و بصورت ارزى 

مورد قبول خواهد بود.* ساير اطالعات و جزئيات مربوط به اين مناقصه در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.
 تلفن هماهنگى: 22586221

شناسه آگهى: 1227659
م الف: 2931

آگهي مناقصه عمومي 
شهرداري كرج در نظر دارد برابر بودجه مصوب شوراى اسالمى شهر ، پروژه مندرج در جدول ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

درصد تهاتررتبه الزممبلغ سپرده به ريالمبلغ پروژه به ريالشرح پروژهرديف

ــت و تجهيز 1 تكميل، مرم
فرهنگسراها ، كتابخانه ها  
خانه هاى هنر و فضاهاى 
فرهنگى واجتماعى – تا 

سقف اعتبار

  50 درصد5 ابنيه و پنج تاسيسات15/000/000/000750/000/000

1- سپرده شركت در مناقصه به يكي از روشهاي ذيل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشد و يا واريز فيش نقدي به مبلغ 
فوق به حساب 7007869448623 بانك شهر. 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. 3- شهرداري كرج در رد 
يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. 4- مبلغ 1/000/000 ريال به عنوان هزينه خريد اسناد به حساب 700785313795 نزد بانك شهر شهرداري واريز و رسيد آنرا ارائه نمايند. 
5- متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي جهت خريد اسناد مناقصه به اداره امور پيمانها واقع در كرج - ميدان توحيد- بلوار بالل - شهرداري كرج - طبقه هفتم مراجعه نمايند. 6- در 
هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و  متعاقباً عقد قرارداد خواهد بود. 7- الزم به ذكر است هنگام خريد اسناد داشتن رتبه مربوطه در جدول آگهى و ارائه تاييد 
يه صالحيت در سايت sajar.mporg.ir - معرفي نامه ممهور به مهر و امضاي مديرعامل، روزنامه آخرين آگهي تغييرات اعضاي شركت، كد اقتصادى و گواهى نامه صالحيت ايمنى معتبر 
يا ارائه مدارك مبتنى بر ثبت نام الزامي مي باشد.8- شركت كنندگان در مناقصه مي بايست كليه فرم ها واطالعات مورد درخواست شهرداري را تكميل و به همراه ساير اسناد مناقصه 
در پاكت مربوطه قرار دهند. 9- پيشنهادات مي بايست در پاكت هاى مجزا (الف-ب-ج) الك و ممهور به مهر شركت شده و  پس از الصاق هولوگرام بر روى پاكت (ج) تا پايان وقت ادارى 
مورخ 1400/9/14 به آدرس كرج- ميدان توحيد – بلوار بالل - دبيرخانه شهرداري كرج واقع در طبقه اول تحويل داده شود. 10-پيشنهادات رسيده در مورخ 1400/9/16 در كميسيون 

عالى معامالت شهرداري كرج مطرح و پس از بررسي و كنترل ، برنده مناقصه اعالم خواهد شد . 11- هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
* جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 35892418-026  تماس و يا به سايت   www.karaj.ir  مراجعه نمائيد./081

اداره امور قراردادها و پيمانها - شهرداري كرج

(( آگهى فراخوان ارزيابى كيفى مناقصه گران))              (نوبت اول)
( شماره فراخوان (2000001331000066)

مفقودى سند كمپانى 
اينجانب على احمدخانى مالك خودرو به شماره شهربانى35 ايران866 ص25 و شماره 
ــماره موتور 12483018906  به علت فقدان اسناد فروش  ــى83008843و ش شاس
تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هركس ادعائى در مورد 
خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 
14 جاده مخصوص تهران كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه 

نمايد. بديهى است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
تبريز

سند خودرو كاميون بارى كاويان به شماره 
ــماره  موتوEQB1252087240208 و ش
 NA5K1063CBG440393 ــى شاس
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهى فقدان سند مالكيت
ــت و اعالم آقاى مهدى كريمى بعنوان (مالك ) ضمن تسليم دو برگ  حسب درخواس
ــماره 15171 مورخ 1400/08/15دفترخانه اسناد  ــده بش ــهاديه تصديق ش استش
ــماره چاپى 901714ب99 مربوط به  رسمى شماره يك اشتهارد ،سند مالكيت بش
ششدانگ يك قطعه زمين بشماره پالك ثبتى 582 فرعى از پالك ثبتى 214 اصلى 
ــى مذكور واقع  ــالك 500 فرعى از اصل ــده از پ قطعه 60تفكيكى مفروز ومجزى ش
ــتهارد كه ذيل ثبت دفتر امالك الكترونيكى  ــتهارد بخش مزارع حوزه ثبت اش در اش
140020331014000738 بنام مهدى كريمى ثبت و صادر و تسليم گرديده است 
به علت سهل انگارى مفقود گرديده است مالك تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى را 
نموده كه مراتب باستناد تبصره يك ذيل ماده 120 اصالحى آيين نامه قانون ثبت در 
يك نوبت آگهى ميشود تا چنانچه كسى مدعى وجود سند مالكيت در نزد خود يا انجام 
معامله نسبت به ملك مذكور باشد از تاريخ انتشار آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند معامله كتبا به اين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايند و چنانچه 
ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسد و يا در صورت اعتراض اصل مدارك وسند ارائه نگردد 

سند مالكيت المثنى طبق مقررات صادر به متقاضى تسليم خواهد شد..
حميد شهدوست -  رييس اداره ثبت اسناد و امالك اشتهارد - م/ الف: 772/ ف

آگهى فقدان سند مالكيت"
نظر به اينكه آقاى على صدر آبادى به نمايندگى از شركت شهرك هاى صنعتى 
خراسان رضوى طبق معرفى نامه شماره 19379 مورخ 7/25/ 1400 به استناد 
ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره  ــهاديه جهت دريافت س اوراق استش
مراجعه نموده و مدعى است سند مالكيت ششدانگ يك باب كارگاه به شماره 
ــهد مفقود شده است.با بررسى  پالك 738 فرعى از 124- اصلى بخش نه مش
دفتر امالك معلوم شد،مالكيت نامبرده ذيل دفتر 2294 صفحه 244 به شماره 
ــماره 977225 صادر گرديده است. دفتر  464189 ثبت و سند مالكيت به ش
امالك بيش از اين حكايتى ندارد،لذا به استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت 
ــبت به ملك مورد آگهى  ،مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هركس نس
معامله اى انجام داده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد،بايستى 
ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل 
ــمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در  سند مالكيت يا سند معامله رس
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سند 
مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى وتسليم آن 

به متقاضى اقدام خواهد شد.
بشير پاشايى- ثبت اسناد و امالك ناحيه 5 مشهد مقدس- م الف 666

ــتان در نظر دارد ارزيابى كيفى مناقصه گران  شركت آب و فاضالب استان خوزس
ــعه تصفيه خانه آب  مناقصه ((رفع بحران از كارافتادگى ،  بازتوانى ، اصالح و توس
شماره 2 اهواز (كيان آباد) به روش EPC )) با شماره 2000001331000066 
ــامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل ارزيابى  را از طريق س
ــتعالم هاى ارزيابى كيفى تا ارائه استعالمهاى تكميل شده و  كيفى از دريافت اس
اسناد و مدارك مربوطه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) 
ــد و الزم است مناقصه گران در  به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش
صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهينامه 
امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. لذا از شركتهاى واجد 
صالحيت دعوت مى شود به سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس 
فوق االشاره مراجعه و اسناد ارزيابى كيفى را تا تاريخ 1400/09/06 دريافت نمايند. 
ضمنا در صورت نياز مى توانيد با شماره 33386509-061 دفتر قراردادهاى آب و 
فاضالب اهواز تماس حاصل نماييد، شرايط حاكم بر پروژه به شرح ذيل مى باشد: 

1- كارفرما: شركت آب و فاضالب استان خوزستان
2- دستگاه نظارت : شركت مهندسى مشاور آب و انرژى اروند 

3- محل اجراى پروژه : اهواز 
ــزار و پانصد ميليارد )  ــراى كار : 1,500,000,000,000 (ه 4- برآورد هزينه اج

ريال
5- محل تامين اعتبار : درآمدهاى عمرانى 

6- مدت اجراى كار : 24 ماه 

ــركت در فرآيند ارجاع كار :  به ميزان  7- مبلغ تضمين ش
ــماره  31,900,000,000 ريال و مطابق آيين نامه تضمين معامالت دولتى به ش
123402/ت-50659 ه مورخ 1400/09/22 مى باشد و توسط مناقصه گرانى كه 
در ارزيابى كيفى پذيرفته شده و حائز حداقل امتياز الزم جهت دعوت به مناقصه 

شده اند، در زمان تكميل پاكات مناقصه مى بايست ارائه گردد.
8- رشته و پايه كارى: 

الف- شركتهاى داراى گواهينامه صالحيت طرح و ساخت پايه 3 رشته آب در زير 
رشته تاسيسات آب و فاضالب 

ب- مشاركت ثبتى يا مدنى پيمانكار و مشاور ( پيمانكار داراى گواهينامه صالحيت 
پايه 3 رشته آب در زير رشته خطوط انتقال آب و شبكه هاى آب و فاضالب + مشاور 

داراى گواهينامه صالحيت پايه 2 رشته تاسيسات آب و فاضالب ) 
با ظرفيت كارى مجاز مطابق دستوالعمل موضوع مبلغ ظرفيت مجاز پيمانكاران 
ــماره 30593 مورخ  ــاع كار بش ــى كيفى و ارج ــركت در مناقصه، ارزياب براى ش
ــيوه نامه ارجاع و كنترل  ــازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و ش 94/03/05 س

ظرفيت واحد هاى خدمات مشاوره به شماره 101/39643 مورخ 1384/3/8 
9- آخرين مهلت ثبت نام و بارگذارى استعالمهاى تكميل شده ارزيابى كيفى در 

سامانه ستاد: روز شنبه مورخ 1400/09/20 ساعت 19:00 
10- زمان و محل بازگشايى پاكات سند استعالم ارزيابى كيفى : روز يكشنبه مورخ 

1400/09/21 ساعت 11:00 صبح
روابط عمومى  شركت آب و فاضالب استان خوزستان

شركت توسعه منابع انرژى توان
آگهى مناقصه عمومى
مناقصه شماره 14040 

ــروح مندرج در جدول ذيل را از طريق برگزارى مناقصه عمومى و از شركت هاى واجد شرايط تدارك  شركت توسعه منابع انرژى توان در نظر دارد كاالى مش
نمايد.

واحدمقدار كاالشرح كاالشماره مناقصهرديف

1140400,1mm كيلوگرم900ورق فويل نيكل ضخامت

لذا از متقاضيان دعوت به عمل مى آيد جهت تهيه اسناد و تحويل پاكت هاى مربوط به مناقصه برابر روش ذيل اقدام نمايند.
ــنامه، روزنامه رسمى و مشخصات كامل اعضاى هيات  *ارائه ضمانتنامه بانكى معادل 5درصد مبلغ پيشنهادى در پاكت دربسته*ارائه سابقه فعاليت، اساس
مديره*تاريخ دريافت اسناد مناقصه: 5 روز از انتشار آگهى*آخرين مهلت ارسال پيشنهادات : ساعت 14 روز سى ام از انتشار آگهى*بهاى اوراق مناقصه: مبلغ 
500/000 ريال واريز به حساب جاري طاليى 1177800626802 بانك سپه شعبه شهيد چمران بنام شركت توسعه منابع انرژى توان *محل تهيه اسناد و 
تحويل پيشنهادات: خيابان پاسداران، نرسيده به ميدان نوبنياد، ابتداى بزرگراه شهيد بابايى، شركت توسعه منابع انرژى توان، معاونت بازرگانى*به پيشنهادهايى 
كه فاقد سپرده كمتر از ميزان مقرر، چك شخصى و پيشنهاد هايى كه پس از انقضاى مهلت مقرر در آگهى واصل شود مطلقاٌ ترتيب اثر داده نخواهد شد.*شركت 
توسعه منابع انرژى در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است.*قيمت هاى ارائه شده فقط به صورت تحويل در مقصد (CPT) يا (CFR) و بصورت ارزى 

مورد قبول خواهد بود.* ساير اطالعات و جزئيات مربوط به اين مناقصه در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.
 تلفن هماهنگى: 22586221

شناسه آگهى: 1227659
م الف: 2931

آگهي مناقصه عمومي 
شهرداري كرج در نظر دارد برابر بودجه مصوب شوراى اسالمى شهر ، پروژه مندرج در جدول ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

درصد تهاتررتبه الزممبلغ سپرده به ريالمبلغ پروژه به ريالشرح پروژهرديف

ــت و تجهيز 1 تكميل، مرم
فرهنگسراها ، كتابخانه ها  
خانه هاى هنر و فضاهاى 
فرهنگى واجتماعى – تا 

سقف اعتبار

  50 درصد5 ابنيه و پنج تاسيسات15/000/000/000750/000/000

1- سپرده شركت در مناقصه به يكي از روشهاي ذيل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشد و يا واريز فيش نقدي به مبلغ 
فوق به حساب 7007869448623 بانك شهر. 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. 3- شهرداري كرج در رد 
يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. 4- مبلغ 1/000/000 ريال به عنوان هزينه خريد اسناد به حساب 700785313795 نزد بانك شهر شهرداري واريز و رسيد آنرا ارائه نمايند. 
5- متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي جهت خريد اسناد مناقصه به اداره امور پيمانها واقع در كرج - ميدان توحيد- بلوار بالل - شهرداري كرج - طبقه هفتم مراجعه نمايند. 6- در 
هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و  متعاقباً عقد قرارداد خواهد بود. 7- الزم به ذكر است هنگام خريد اسناد داشتن رتبه مربوطه در جدول آگهى و ارائه تاييد 
يه صالحيت در سايت sajar.mporg.ir - معرفي نامه ممهور به مهر و امضاي مديرعامل، روزنامه آخرين آگهي تغييرات اعضاي شركت، كد اقتصادى و گواهى نامه صالحيت ايمنى معتبر 
يا ارائه مدارك مبتنى بر ثبت نام الزامي مي باشد.8- شركت كنندگان در مناقصه مي بايست كليه فرم ها واطالعات مورد درخواست شهرداري را تكميل و به همراه ساير اسناد مناقصه 
در پاكت مربوطه قرار دهند. 9- پيشنهادات مي بايست در پاكت هاى مجزا (الف-ب-ج) الك و ممهور به مهر شركت شده و  پس از الصاق هولوگرام بر روى پاكت (ج) تا پايان وقت ادارى 
مورخ 1400/9/14 به آدرس كرج- ميدان توحيد – بلوار بالل - دبيرخانه شهرداري كرج واقع در طبقه اول تحويل داده شود. 10-پيشنهادات رسيده در مورخ 1400/9/16 در كميسيون 

عالى معامالت شهرداري كرج مطرح و پس از بررسي و كنترل ، برنده مناقصه اعالم خواهد شد . 11- هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
* جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 35892418-026  تماس و يا به سايت   www.karaj.ir  مراجعه نمائيد./081

اداره امور قراردادها و پيمانها - شهرداري كرج

(( آگهى فراخوان ارزيابى كيفى مناقصه گران))              (نوبت اول)
( شماره فراخوان (2000001331000066)

مفقودى سند كمپانى 
اينجانب على احمدخانى مالك خودرو به شماره شهربانى35 ايران866 ص25 و شماره 
ــماره موتور 12483018906  به علت فقدان اسناد فروش  ــى83008843و ش شاس
تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هركس ادعائى در مورد 
خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 
14 جاده مخصوص تهران كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه 

نمايد. بديهى است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
تبريز

سند خودرو كاميون بارى كاويان به شماره 
ــماره  موتوEQB1252087240208 و ش
 NA5K1063CBG440393 ــى شاس
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهى فقدان سند مالكيت
ــت و اعالم آقاى مهدى كريمى بعنوان (مالك ) ضمن تسليم دو برگ  حسب درخواس
ــماره 15171 مورخ 1400/08/15دفترخانه اسناد  ــده بش ــهاديه تصديق ش استش
ــماره چاپى 901714ب99 مربوط به  رسمى شماره يك اشتهارد ،سند مالكيت بش
ششدانگ يك قطعه زمين بشماره پالك ثبتى 582 فرعى از پالك ثبتى 214 اصلى 
ــى مذكور واقع  ــالك 500 فرعى از اصل ــده از پ قطعه 60تفكيكى مفروز ومجزى ش
ــتهارد كه ذيل ثبت دفتر امالك الكترونيكى  ــتهارد بخش مزارع حوزه ثبت اش در اش
140020331014000738 بنام مهدى كريمى ثبت و صادر و تسليم گرديده است 
به علت سهل انگارى مفقود گرديده است مالك تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى را 
نموده كه مراتب باستناد تبصره يك ذيل ماده 120 اصالحى آيين نامه قانون ثبت در 
يك نوبت آگهى ميشود تا چنانچه كسى مدعى وجود سند مالكيت در نزد خود يا انجام 
معامله نسبت به ملك مذكور باشد از تاريخ انتشار آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند معامله كتبا به اين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايند و چنانچه 
ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسد و يا در صورت اعتراض اصل مدارك وسند ارائه نگردد 

سند مالكيت المثنى طبق مقررات صادر به متقاضى تسليم خواهد شد..
حميد شهدوست -  رييس اداره ثبت اسناد و امالك اشتهارد - م/ الف: 772/ ف

آگهى فقدان سند مالكيت"
نظر به اينكه آقاى على صدر آبادى به نمايندگى از شركت شهرك هاى صنعتى 
خراسان رضوى طبق معرفى نامه شماره 19379 مورخ 7/25/ 1400 به استناد 
ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره  ــهاديه جهت دريافت س اوراق استش
مراجعه نموده و مدعى است سند مالكيت ششدانگ يك باب كارگاه به شماره 
ــهد مفقود شده است.با بررسى  پالك 738 فرعى از 124- اصلى بخش نه مش
دفتر امالك معلوم شد،مالكيت نامبرده ذيل دفتر 2294 صفحه 244 به شماره 
ــماره 977225 صادر گرديده است. دفتر  464189 ثبت و سند مالكيت به ش
امالك بيش از اين حكايتى ندارد،لذا به استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت 
ــبت به ملك مورد آگهى  ،مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هركس نس
معامله اى انجام داده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد،بايستى 
ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل 
ــمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در  سند مالكيت يا سند معامله رس
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سند 
مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى وتسليم آن 

به متقاضى اقدام خواهد شد.
بشير پاشايى- ثبت اسناد و امالك ناحيه 5 مشهد مقدس- م الف 666

ــتان در نظر دارد ارزيابى كيفى مناقصه گران  شركت آب و فاضالب استان خوزس
ــعه تصفيه خانه آب  مناقصه ((رفع بحران از كارافتادگى ،  بازتوانى ، اصالح و توس
شماره 2 اهواز (كيان آباد) به روش EPC )) با شماره 2000001331000066 
ــامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل ارزيابى  را از طريق س
ــتعالم هاى ارزيابى كيفى تا ارائه استعالمهاى تكميل شده و  كيفى از دريافت اس
اسناد و مدارك مربوطه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) 
ــد و الزم است مناقصه گران در  به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش
صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهينامه 
امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. لذا از شركتهاى واجد 
صالحيت دعوت مى شود به سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس 
فوق االشاره مراجعه و اسناد ارزيابى كيفى را تا تاريخ 1400/09/06 دريافت نمايند. 
ضمنا در صورت نياز مى توانيد با شماره 33386509-061 دفتر قراردادهاى آب و 
فاضالب اهواز تماس حاصل نماييد، شرايط حاكم بر پروژه به شرح ذيل مى باشد: 

1- كارفرما: شركت آب و فاضالب استان خوزستان
2- دستگاه نظارت : شركت مهندسى مشاور آب و انرژى اروند 

3- محل اجراى پروژه : اهواز 
ــزار و پانصد ميليارد )  ــراى كار : 1,500,000,000,000 (ه 4- برآورد هزينه اج

ريال
5- محل تامين اعتبار : درآمدهاى عمرانى 

6- مدت اجراى كار : 24 ماه 

ــركت در فرآيند ارجاع كار :  به ميزان  7- مبلغ تضمين ش
ــماره  31,900,000,000 ريال و مطابق آيين نامه تضمين معامالت دولتى به ش
123402/ت-50659 ه مورخ 1400/09/22 مى باشد و توسط مناقصه گرانى كه 
در ارزيابى كيفى پذيرفته شده و حائز حداقل امتياز الزم جهت دعوت به مناقصه 

شده اند، در زمان تكميل پاكات مناقصه مى بايست ارائه گردد.
8- رشته و پايه كارى: 

الف- شركتهاى داراى گواهينامه صالحيت طرح و ساخت پايه 3 رشته آب در زير 
رشته تاسيسات آب و فاضالب 

ب- مشاركت ثبتى يا مدنى پيمانكار و مشاور ( پيمانكار داراى گواهينامه صالحيت 
پايه 3 رشته آب در زير رشته خطوط انتقال آب و شبكه هاى آب و فاضالب + مشاور 

داراى گواهينامه صالحيت پايه 2 رشته تاسيسات آب و فاضالب ) 
با ظرفيت كارى مجاز مطابق دستوالعمل موضوع مبلغ ظرفيت مجاز پيمانكاران 
ــماره 30593 مورخ  ــاع كار بش ــى كيفى و ارج ــركت در مناقصه، ارزياب براى ش
ــيوه نامه ارجاع و كنترل  ــازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و ش 94/03/05 س

ظرفيت واحد هاى خدمات مشاوره به شماره 101/39643 مورخ 1384/3/8 
9- آخرين مهلت ثبت نام و بارگذارى استعالمهاى تكميل شده ارزيابى كيفى در 

سامانه ستاد: روز شنبه مورخ 1400/09/20 ساعت 19:00 
10- زمان و محل بازگشايى پاكات سند استعالم ارزيابى كيفى : روز يكشنبه مورخ 

1400/09/21 ساعت 11:00 صبح
روابط عمومى  شركت آب و فاضالب استان خوزستان

شركت توسعه منابع انرژى توان
آگهى مناقصه عمومى
مناقصه شماره 14040 

ــروح مندرج در جدول ذيل را از طريق برگزارى مناقصه عمومى و از شركت هاى واجد شرايط تدارك  شركت توسعه منابع انرژى توان در نظر دارد كاالى مش
نمايد.

واحدمقدار كاالشرح كاالشماره مناقصهرديف

1140400,1mm كيلوگرم900ورق فويل نيكل ضخامت

لذا از متقاضيان دعوت به عمل مى آيد جهت تهيه اسناد و تحويل پاكت هاى مربوط به مناقصه برابر روش ذيل اقدام نمايند.
ــنامه، روزنامه رسمى و مشخصات كامل اعضاى هيات  *ارائه ضمانتنامه بانكى معادل 5درصد مبلغ پيشنهادى در پاكت دربسته*ارائه سابقه فعاليت، اساس
مديره*تاريخ دريافت اسناد مناقصه: 5 روز از انتشار آگهى*آخرين مهلت ارسال پيشنهادات : ساعت 14 روز سى ام از انتشار آگهى*بهاى اوراق مناقصه: مبلغ 
500/000 ريال واريز به حساب جاري طاليى 1177800626802 بانك سپه شعبه شهيد چمران بنام شركت توسعه منابع انرژى توان *محل تهيه اسناد و 
تحويل پيشنهادات: خيابان پاسداران، نرسيده به ميدان نوبنياد، ابتداى بزرگراه شهيد بابايى، شركت توسعه منابع انرژى توان، معاونت بازرگانى*به پيشنهادهايى 
كه فاقد سپرده كمتر از ميزان مقرر، چك شخصى و پيشنهاد هايى كه پس از انقضاى مهلت مقرر در آگهى واصل شود مطلقاٌ ترتيب اثر داده نخواهد شد.*شركت 
توسعه منابع انرژى در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است.*قيمت هاى ارائه شده فقط به صورت تحويل در مقصد (CPT) يا (CFR) و بصورت ارزى 

مورد قبول خواهد بود.* ساير اطالعات و جزئيات مربوط به اين مناقصه در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.
 تلفن هماهنگى: 22586221

شناسه آگهى: 1227659
م الف: 2931

آگهي مناقصه عمومي 
شهرداري كرج در نظر دارد برابر بودجه مصوب شوراى اسالمى شهر ، پروژه مندرج در جدول ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

درصد تهاتررتبه الزممبلغ سپرده به ريالمبلغ پروژه به ريالشرح پروژهرديف

ــت و تجهيز 1 تكميل، مرم
فرهنگسراها ، كتابخانه ها  
خانه هاى هنر و فضاهاى 
فرهنگى واجتماعى – تا 

سقف اعتبار

  50 درصد5 ابنيه و پنج تاسيسات15/000/000/000750/000/000

1- سپرده شركت در مناقصه به يكي از روشهاي ذيل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشد و يا واريز فيش نقدي به مبلغ 
فوق به حساب 7007869448623 بانك شهر. 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. 3- شهرداري كرج در رد 
يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. 4- مبلغ 1/000/000 ريال به عنوان هزينه خريد اسناد به حساب 700785313795 نزد بانك شهر شهرداري واريز و رسيد آنرا ارائه نمايند. 
5- متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي جهت خريد اسناد مناقصه به اداره امور پيمانها واقع در كرج - ميدان توحيد- بلوار بالل - شهرداري كرج - طبقه هفتم مراجعه نمايند. 6- در 
هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و  متعاقباً عقد قرارداد خواهد بود. 7- الزم به ذكر است هنگام خريد اسناد داشتن رتبه مربوطه در جدول آگهى و ارائه تاييد 
يه صالحيت در سايت sajar.mporg.ir - معرفي نامه ممهور به مهر و امضاي مديرعامل، روزنامه آخرين آگهي تغييرات اعضاي شركت، كد اقتصادى و گواهى نامه صالحيت ايمنى معتبر 
يا ارائه مدارك مبتنى بر ثبت نام الزامي مي باشد.8- شركت كنندگان در مناقصه مي بايست كليه فرم ها واطالعات مورد درخواست شهرداري را تكميل و به همراه ساير اسناد مناقصه 
در پاكت مربوطه قرار دهند. 9- پيشنهادات مي بايست در پاكت هاى مجزا (الف-ب-ج) الك و ممهور به مهر شركت شده و  پس از الصاق هولوگرام بر روى پاكت (ج) تا پايان وقت ادارى 
مورخ 1400/9/14 به آدرس كرج- ميدان توحيد – بلوار بالل - دبيرخانه شهرداري كرج واقع در طبقه اول تحويل داده شود. 10-پيشنهادات رسيده در مورخ 1400/9/16 در كميسيون 

عالى معامالت شهرداري كرج مطرح و پس از بررسي و كنترل ، برنده مناقصه اعالم خواهد شد . 11- هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
* جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 35892418-026  تماس و يا به سايت   www.karaj.ir  مراجعه نمائيد./081

اداره امور قراردادها و پيمانها - شهرداري كرج

(( آگهى فراخوان ارزيابى كيفى مناقصه گران))              (نوبت اول)
( شماره فراخوان (2000001331000066)

مفقودى سند كمپانى 
اينجانب على احمدخانى مالك خودرو به شماره شهربانى35 ايران866 ص25 و شماره 
ــماره موتور 12483018906  به علت فقدان اسناد فروش  ــى83008843و ش شاس
تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هركس ادعائى در مورد 
خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 
14 جاده مخصوص تهران كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه 

نمايد. بديهى است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
تبريز

سند خودرو كاميون بارى كاويان به شماره 
ــماره  موتوEQB1252087240208 و ش
 NA5K1063CBG440393 ــى شاس
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهى فقدان سند مالكيت
ــت و اعالم آقاى مهدى كريمى بعنوان (مالك ) ضمن تسليم دو برگ  حسب درخواس
ــماره 15171 مورخ 1400/08/15دفترخانه اسناد  ــده بش ــهاديه تصديق ش استش
ــماره چاپى 901714ب99 مربوط به  رسمى شماره يك اشتهارد ،سند مالكيت بش
ششدانگ يك قطعه زمين بشماره پالك ثبتى 582 فرعى از پالك ثبتى 214 اصلى 
ــى مذكور واقع  ــالك 500 فرعى از اصل ــده از پ قطعه 60تفكيكى مفروز ومجزى ش
ــتهارد كه ذيل ثبت دفتر امالك الكترونيكى  ــتهارد بخش مزارع حوزه ثبت اش در اش
140020331014000738 بنام مهدى كريمى ثبت و صادر و تسليم گرديده است 
به علت سهل انگارى مفقود گرديده است مالك تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى را 
نموده كه مراتب باستناد تبصره يك ذيل ماده 120 اصالحى آيين نامه قانون ثبت در 
يك نوبت آگهى ميشود تا چنانچه كسى مدعى وجود سند مالكيت در نزد خود يا انجام 
معامله نسبت به ملك مذكور باشد از تاريخ انتشار آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند معامله كتبا به اين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايند و چنانچه 
ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسد و يا در صورت اعتراض اصل مدارك وسند ارائه نگردد 

سند مالكيت المثنى طبق مقررات صادر به متقاضى تسليم خواهد شد..
حميد شهدوست -  رييس اداره ثبت اسناد و امالك اشتهارد - م/ الف: 772/ ف

آگهى فقدان سند مالكيت"
نظر به اينكه آقاى على صدر آبادى به نمايندگى از شركت شهرك هاى صنعتى 
خراسان رضوى طبق معرفى نامه شماره 19379 مورخ 7/25/ 1400 به استناد 
ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره  ــهاديه جهت دريافت س اوراق استش
مراجعه نموده و مدعى است سند مالكيت ششدانگ يك باب كارگاه به شماره 
ــهد مفقود شده است.با بررسى  پالك 738 فرعى از 124- اصلى بخش نه مش
دفتر امالك معلوم شد،مالكيت نامبرده ذيل دفتر 2294 صفحه 244 به شماره 
ــماره 977225 صادر گرديده است. دفتر  464189 ثبت و سند مالكيت به ش
امالك بيش از اين حكايتى ندارد،لذا به استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت 
ــبت به ملك مورد آگهى  ،مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هركس نس
معامله اى انجام داده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد،بايستى 
ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل 
ــمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در  سند مالكيت يا سند معامله رس
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سند 
مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى وتسليم آن 

به متقاضى اقدام خواهد شد.
بشير پاشايى- ثبت اسناد و امالك ناحيه 5 مشهد مقدس- م الف 666

ــتان در نظر دارد ارزيابى كيفى مناقصه گران  شركت آب و فاضالب استان خوزس
ــعه تصفيه خانه آب  مناقصه ((رفع بحران از كارافتادگى ،  بازتوانى ، اصالح و توس
شماره 2 اهواز (كيان آباد) به روش EPC )) با شماره 2000001331000066 
ــامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل ارزيابى  را از طريق س
ــتعالم هاى ارزيابى كيفى تا ارائه استعالمهاى تكميل شده و  كيفى از دريافت اس
اسناد و مدارك مربوطه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) 
ــد و الزم است مناقصه گران در  به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش
صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهينامه 
امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. لذا از شركتهاى واجد 
صالحيت دعوت مى شود به سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس 
فوق االشاره مراجعه و اسناد ارزيابى كيفى را تا تاريخ 1400/09/06 دريافت نمايند. 
ضمنا در صورت نياز مى توانيد با شماره 33386509-061 دفتر قراردادهاى آب و 
فاضالب اهواز تماس حاصل نماييد، شرايط حاكم بر پروژه به شرح ذيل مى باشد: 

1- كارفرما: شركت آب و فاضالب استان خوزستان
2- دستگاه نظارت : شركت مهندسى مشاور آب و انرژى اروند 

3- محل اجراى پروژه : اهواز 
ــزار و پانصد ميليارد )  ــراى كار : 1,500,000,000,000 (ه 4- برآورد هزينه اج

ريال
5- محل تامين اعتبار : درآمدهاى عمرانى 

6- مدت اجراى كار : 24 ماه 

ــركت در فرآيند ارجاع كار :  به ميزان  7- مبلغ تضمين ش
ــماره  31,900,000,000 ريال و مطابق آيين نامه تضمين معامالت دولتى به ش
123402/ت-50659 ه مورخ 1400/09/22 مى باشد و توسط مناقصه گرانى كه 
در ارزيابى كيفى پذيرفته شده و حائز حداقل امتياز الزم جهت دعوت به مناقصه 

شده اند، در زمان تكميل پاكات مناقصه مى بايست ارائه گردد.
8- رشته و پايه كارى: 

الف- شركتهاى داراى گواهينامه صالحيت طرح و ساخت پايه 3 رشته آب در زير 
رشته تاسيسات آب و فاضالب 

ب- مشاركت ثبتى يا مدنى پيمانكار و مشاور ( پيمانكار داراى گواهينامه صالحيت 
پايه 3 رشته آب در زير رشته خطوط انتقال آب و شبكه هاى آب و فاضالب + مشاور 

داراى گواهينامه صالحيت پايه 2 رشته تاسيسات آب و فاضالب ) 
با ظرفيت كارى مجاز مطابق دستوالعمل موضوع مبلغ ظرفيت مجاز پيمانكاران 
ــماره 30593 مورخ  ــاع كار بش ــى كيفى و ارج ــركت در مناقصه، ارزياب براى ش
ــيوه نامه ارجاع و كنترل  ــازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و ش 94/03/05 س

ظرفيت واحد هاى خدمات مشاوره به شماره 101/39643 مورخ 1384/3/8 
9- آخرين مهلت ثبت نام و بارگذارى استعالمهاى تكميل شده ارزيابى كيفى در 

سامانه ستاد: روز شنبه مورخ 1400/09/20 ساعت 19:00 
10- زمان و محل بازگشايى پاكات سند استعالم ارزيابى كيفى : روز يكشنبه مورخ 

1400/09/21 ساعت 11:00 صبح
روابط عمومى  شركت آب و فاضالب استان خوزستان

شركت توسعه منابع انرژى توان
آگهى مناقصه عمومى
مناقصه شماره 14040 

ــروح مندرج در جدول ذيل را از طريق برگزارى مناقصه عمومى و از شركت هاى واجد شرايط تدارك  شركت توسعه منابع انرژى توان در نظر دارد كاالى مش
نمايد.

واحدمقدار كاالشرح كاالشماره مناقصهرديف

1140400,1mm كيلوگرم900ورق فويل نيكل ضخامت

لذا از متقاضيان دعوت به عمل مى آيد جهت تهيه اسناد و تحويل پاكت هاى مربوط به مناقصه برابر روش ذيل اقدام نمايند.
ــنامه، روزنامه رسمى و مشخصات كامل اعضاى هيات  *ارائه ضمانتنامه بانكى معادل 5درصد مبلغ پيشنهادى در پاكت دربسته*ارائه سابقه فعاليت، اساس
مديره*تاريخ دريافت اسناد مناقصه: 5 روز از انتشار آگهى*آخرين مهلت ارسال پيشنهادات : ساعت 14 روز سى ام از انتشار آگهى*بهاى اوراق مناقصه: مبلغ 
500/000 ريال واريز به حساب جاري طاليى 1177800626802 بانك سپه شعبه شهيد چمران بنام شركت توسعه منابع انرژى توان *محل تهيه اسناد و 
تحويل پيشنهادات: خيابان پاسداران، نرسيده به ميدان نوبنياد، ابتداى بزرگراه شهيد بابايى، شركت توسعه منابع انرژى توان، معاونت بازرگانى*به پيشنهادهايى 
كه فاقد سپرده كمتر از ميزان مقرر، چك شخصى و پيشنهاد هايى كه پس از انقضاى مهلت مقرر در آگهى واصل شود مطلقاٌ ترتيب اثر داده نخواهد شد.*شركت 
توسعه منابع انرژى در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است.*قيمت هاى ارائه شده فقط به صورت تحويل در مقصد (CPT) يا (CFR) و بصورت ارزى 

مورد قبول خواهد بود.* ساير اطالعات و جزئيات مربوط به اين مناقصه در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.
 تلفن هماهنگى: 22586221

شناسه آگهى: 1227659
م الف: 2931

آگهي مناقصه عمومي 
شهرداري كرج در نظر دارد برابر بودجه مصوب شوراى اسالمى شهر ، پروژه مندرج در جدول ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

درصد تهاتررتبه الزممبلغ سپرده به ريالمبلغ پروژه به ريالشرح پروژهرديف

ــت و تجهيز 1 تكميل، مرم
فرهنگسراها ، كتابخانه ها  
خانه هاى هنر و فضاهاى 
فرهنگى واجتماعى – تا 

سقف اعتبار

  50 درصد5 ابنيه و پنج تاسيسات15/000/000/000750/000/000

1- سپرده شركت در مناقصه به يكي از روشهاي ذيل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشد و يا واريز فيش نقدي به مبلغ 
فوق به حساب 7007869448623 بانك شهر. 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. 3- شهرداري كرج در رد 
يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. 4- مبلغ 1/000/000 ريال به عنوان هزينه خريد اسناد به حساب 700785313795 نزد بانك شهر شهرداري واريز و رسيد آنرا ارائه نمايند. 
5- متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي جهت خريد اسناد مناقصه به اداره امور پيمانها واقع در كرج - ميدان توحيد- بلوار بالل - شهرداري كرج - طبقه هفتم مراجعه نمايند. 6- در 
هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و  متعاقباً عقد قرارداد خواهد بود. 7- الزم به ذكر است هنگام خريد اسناد داشتن رتبه مربوطه در جدول آگهى و ارائه تاييد 
يه صالحيت در سايت sajar.mporg.ir - معرفي نامه ممهور به مهر و امضاي مديرعامل، روزنامه آخرين آگهي تغييرات اعضاي شركت، كد اقتصادى و گواهى نامه صالحيت ايمنى معتبر 
يا ارائه مدارك مبتنى بر ثبت نام الزامي مي باشد.8- شركت كنندگان در مناقصه مي بايست كليه فرم ها واطالعات مورد درخواست شهرداري را تكميل و به همراه ساير اسناد مناقصه 
در پاكت مربوطه قرار دهند. 9- پيشنهادات مي بايست در پاكت هاى مجزا (الف-ب-ج) الك و ممهور به مهر شركت شده و  پس از الصاق هولوگرام بر روى پاكت (ج) تا پايان وقت ادارى 
مورخ 1400/9/14 به آدرس كرج- ميدان توحيد – بلوار بالل - دبيرخانه شهرداري كرج واقع در طبقه اول تحويل داده شود. 10-پيشنهادات رسيده در مورخ 1400/9/16 در كميسيون 

عالى معامالت شهرداري كرج مطرح و پس از بررسي و كنترل ، برنده مناقصه اعالم خواهد شد . 11- هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
* جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 35892418-026  تماس و يا به سايت   www.karaj.ir  مراجعه نمائيد./081

اداره امور قراردادها و پيمانها - شهرداري كرج

(( آگهى فراخوان ارزيابى كيفى مناقصه گران))              (نوبت اول)
( شماره فراخوان (2000001331000066)

مفقودى سند كمپانى 
اينجانب على احمدخانى مالك خودرو به شماره شهربانى35 ايران866 ص25 و شماره 
ــماره موتور 12483018906  به علت فقدان اسناد فروش  ــى83008843و ش شاس
تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هركس ادعائى در مورد 
خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 
14 جاده مخصوص تهران كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه 

نمايد. بديهى است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
تبريز

سند خودرو كاميون بارى كاويان به شماره 
ــماره  موتوEQB1252087240208 و ش
 NA5K1063CBG440393 ــى شاس
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهى فقدان سند مالكيت
ــت و اعالم آقاى مهدى كريمى بعنوان (مالك ) ضمن تسليم دو برگ  حسب درخواس
ــماره 15171 مورخ 1400/08/15دفترخانه اسناد  ــده بش ــهاديه تصديق ش استش
ــماره چاپى 901714ب99 مربوط به  رسمى شماره يك اشتهارد ،سند مالكيت بش
ششدانگ يك قطعه زمين بشماره پالك ثبتى 582 فرعى از پالك ثبتى 214 اصلى 
ــى مذكور واقع  ــالك 500 فرعى از اصل ــده از پ قطعه 60تفكيكى مفروز ومجزى ش
ــتهارد كه ذيل ثبت دفتر امالك الكترونيكى  ــتهارد بخش مزارع حوزه ثبت اش در اش
140020331014000738 بنام مهدى كريمى ثبت و صادر و تسليم گرديده است 
به علت سهل انگارى مفقود گرديده است مالك تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى را 
نموده كه مراتب باستناد تبصره يك ذيل ماده 120 اصالحى آيين نامه قانون ثبت در 
يك نوبت آگهى ميشود تا چنانچه كسى مدعى وجود سند مالكيت در نزد خود يا انجام 
معامله نسبت به ملك مذكور باشد از تاريخ انتشار آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند معامله كتبا به اين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايند و چنانچه 
ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسد و يا در صورت اعتراض اصل مدارك وسند ارائه نگردد 

سند مالكيت المثنى طبق مقررات صادر به متقاضى تسليم خواهد شد..
حميد شهدوست -  رييس اداره ثبت اسناد و امالك اشتهارد - م/ الف: 772/ ف

آگهى فقدان سند مالكيت"
نظر به اينكه آقاى على صدر آبادى به نمايندگى از شركت شهرك هاى صنعتى 
خراسان رضوى طبق معرفى نامه شماره 19379 مورخ 7/25/ 1400 به استناد 
ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره  ــهاديه جهت دريافت س اوراق استش
مراجعه نموده و مدعى است سند مالكيت ششدانگ يك باب كارگاه به شماره 
ــهد مفقود شده است.با بررسى  پالك 738 فرعى از 124- اصلى بخش نه مش
دفتر امالك معلوم شد،مالكيت نامبرده ذيل دفتر 2294 صفحه 244 به شماره 
ــماره 977225 صادر گرديده است. دفتر  464189 ثبت و سند مالكيت به ش
امالك بيش از اين حكايتى ندارد،لذا به استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت 
ــبت به ملك مورد آگهى  ،مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هركس نس
معامله اى انجام داده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد،بايستى 
ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل 
ــمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در  سند مالكيت يا سند معامله رس
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سند 
مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى وتسليم آن 

به متقاضى اقدام خواهد شد.
بشير پاشايى- ثبت اسناد و امالك ناحيه 5 مشهد مقدس- م الف 666

ــتان در نظر دارد ارزيابى كيفى مناقصه گران  شركت آب و فاضالب استان خوزس
ــعه تصفيه خانه آب  مناقصه ((رفع بحران از كارافتادگى ،  بازتوانى ، اصالح و توس
شماره 2 اهواز (كيان آباد) به روش EPC )) با شماره 2000001331000066 
ــامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل ارزيابى  را از طريق س
ــتعالم هاى ارزيابى كيفى تا ارائه استعالمهاى تكميل شده و  كيفى از دريافت اس
اسناد و مدارك مربوطه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) 
ــد و الزم است مناقصه گران در  به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش
صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهينامه 
امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. لذا از شركتهاى واجد 
صالحيت دعوت مى شود به سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس 
فوق االشاره مراجعه و اسناد ارزيابى كيفى را تا تاريخ 1400/09/06 دريافت نمايند. 
ضمنا در صورت نياز مى توانيد با شماره 33386509-061 دفتر قراردادهاى آب و 
فاضالب اهواز تماس حاصل نماييد، شرايط حاكم بر پروژه به شرح ذيل مى باشد: 

1- كارفرما: شركت آب و فاضالب استان خوزستان
2- دستگاه نظارت : شركت مهندسى مشاور آب و انرژى اروند 

3- محل اجراى پروژه : اهواز 
ــزار و پانصد ميليارد )  ــراى كار : 1,500,000,000,000 (ه 4- برآورد هزينه اج

ريال
5- محل تامين اعتبار : درآمدهاى عمرانى 

6- مدت اجراى كار : 24 ماه 

ــركت در فرآيند ارجاع كار :  به ميزان  7- مبلغ تضمين ش
ــماره  31,900,000,000 ريال و مطابق آيين نامه تضمين معامالت دولتى به ش
123402/ت-50659 ه مورخ 1400/09/22 مى باشد و توسط مناقصه گرانى كه 
در ارزيابى كيفى پذيرفته شده و حائز حداقل امتياز الزم جهت دعوت به مناقصه 

شده اند، در زمان تكميل پاكات مناقصه مى بايست ارائه گردد.
8- رشته و پايه كارى: 

الف- شركتهاى داراى گواهينامه صالحيت طرح و ساخت پايه 3 رشته آب در زير 
رشته تاسيسات آب و فاضالب 

ب- مشاركت ثبتى يا مدنى پيمانكار و مشاور ( پيمانكار داراى گواهينامه صالحيت 
پايه 3 رشته آب در زير رشته خطوط انتقال آب و شبكه هاى آب و فاضالب + مشاور 

داراى گواهينامه صالحيت پايه 2 رشته تاسيسات آب و فاضالب ) 
با ظرفيت كارى مجاز مطابق دستوالعمل موضوع مبلغ ظرفيت مجاز پيمانكاران 
ــماره 30593 مورخ  ــاع كار بش ــى كيفى و ارج ــركت در مناقصه، ارزياب براى ش
ــيوه نامه ارجاع و كنترل  ــازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و ش 94/03/05 س

ظرفيت واحد هاى خدمات مشاوره به شماره 101/39643 مورخ 1384/3/8 
9- آخرين مهلت ثبت نام و بارگذارى استعالمهاى تكميل شده ارزيابى كيفى در 

سامانه ستاد: روز شنبه مورخ 1400/09/20 ساعت 19:00 
10- زمان و محل بازگشايى پاكات سند استعالم ارزيابى كيفى : روز يكشنبه مورخ 

1400/09/21 ساعت 11:00 صبح
روابط عمومى  شركت آب و فاضالب استان خوزستان

روزگار سخت آرمان
سرنوش��ت آرمان، پسري كه از بهمن س��ال ۹2 به اتهام 
قتل دخت��ر مورد عالقه اش غزاله در بازداش��ت به س��ر 
مي برد همچنان در هاله اي از ابهام قرار دارد. در مورد اين 
پرونده مباحث بسياري در فضاي رسانه اي كشور مطرح 
و تالش هاي وسيع تري براي جلب رضايت خانواده غزاله 
صورت گرفته است، اما تا اين جاي كار تالش هاي انجام 
شده نتوانسته بين آرمان و طناب دار فاصله اي ايجاد كند. 
دو روز قبل كه بار ديگر اعالم شد او براي پنجمين بار به 
قرنطينه منتقل ش��ده تا حكم در موعد مقرر درباره اش 
اجرا شود دور تازه اي ا ز بيم و اميد صورت گرفت. بيم از 

اجراي حكم و اميد تازه به بخشش آرمان. 
 با اين كه آرمان 24 س��اله پيش تر هم در معرض اجراي 
حكم ق��رار گرفته بود، اما آمد و ش��د هاي او به قرنطينه 
سبب ش��ده در معرض بدترين ش��رايط روحي و رواني 
قرار گيرد كه تصور آن براي همه خصوصاً خانواده غزاله 

ممكن است. 
ش��ايد وضعيت بد روحي و جس��مي آرم��ان اين روزها 
مرهمي بر ان��دوه بي پايان خانواده غزاله باش��د كه بايد 
آن را ت��ا پايان عمر تحم��ل كنند. با نظ��ري واقع بينانه 
متوجه مي ش��ويم اين كه اولياي دم بخشي از آرامش از 
دست رفته ش��ان را در مجازات مرتكبان پيدا مي كنند 
مدت هاس��ت كه در مورد آرمان اتفاق افتاده و او هر بار 
كه به طرف طناب دار هدايت مي شود بارها و بارها طعم 
مجازات اشد را متحمل مي شود. از سوي ديگر مشخص 
هم نيست كه دستگاه عدليه تا چه زمان مي خواهد متهم 
را در چنين برزخي قرار دهد. البته ذكر اين نكته ضرورت 
دارد كه هيچ كس منتظر اجراي حكم از سوي دستگاه 
عدليه نيست و تالش هاي صورت گرفته از سوي آنها هم 
امري پسنديده است. با تصور اين كه آرمان اين بار موفق 
به جلب رضايت اولياي دم ش��ود و از زن��دان هم رهايي 
پيدا كند بعيد است با اتفاق هاي ناگواري كه برايش در 
زندان رقم مي خورد بتواند به عنوان شهروندي سالم به 

زندگي اش ادامه دهد. 
بازخواني پرونده به خوبي نش��ان مي دهد كه حادثه در 
جريان اشتباه نوجواني ۱8 ساله رقم خورده است. غزاله 
پس از آشنايي اش با آرمان در سفري كه خانواده هر دو 
به تركيه داش��تند با ميل خودش دعوت آرمان را قبول 
كرده و به خانه آنها قدم گذاشته است. بنابراين اين كه 
آرمان پس از هشت سال ماندن در برزخ مرگ و زندگي 
نمي تواند جسد دخترشان را به آنها بازگرداند به آن دليل 
اس��ت كه امكان بازگرداندن آن وجود ندارد. پسري كه 
از ۱8 سالگي دوران خوب زندگي اش را پشت ميله هاي 
زندان س��پري مي كند اي��ن روزها به بخشش��ي بزرگ 

نيازمند است كه اميد است محقق شود. 

حسین فصیحي

برادر خشگمين به مرگ محكوم شد
 م�ردي ك�ه مته�م اس�ت فروش�نده ل�وازم آرايش�ي را مقاب�ل 
آرايش�گاه خواهرش به قتل رس�انده اس�ت به مرگ محكوم شد. 
به گزارش جوان، ۱4 فروردين سال ۹۹، مأموران پليس پاكدشت از مرگ 
مشكوك مرد جواني در بيمارستان شهداي پاكدشت با خبر و راهي محل 
شدند. بررسي هاي اوليه نشان مي داد پيكر زخمي آن مرد كه مهران نام 
داشت ساعتي قبل حوالي بيمارستان رها و بعد از انتقال به بيمارستان 

فوت شده بود. 
پس از انتقال جس��د به پزشكي قانوني، همس��ر مهران گفت: »شوهرم 
صاحب يك فروش��گاه لوازم آرايش��ي بود. ساعت ۱0 ش��ب بود كه مرد 
ناشناسي تماس گرفت و مدعي شد ش��وهرم با خواهرش رابطه داشته 

به همين خاطر او را با چاقو زده و پيكر نيمه جانش را حوالي بيمارستان 
رها كرده است.«

همسر مقتول در تحقيقات بعدي گفت: »پس��ر عمه ام رابطه نزديكي با 
شوهرم داشت. او مي گفت: شوهرم مدتي قبل زن آرايشگري به نام شهره 
را صيغه كرده  و با هم رابطه داشتند. احتماالً برادرهاي شهره بودند كه آن 

شب با من تماس گرفته و به قتل شوهرم اعتراف كرده اند.«
شهره اما در تحقيقات گفت: »سال هاست سالن آرايش دارم و براي خريد 
لوازم آرايش به مغازه مهران مي رفتم. آخرين بار يك ميليون و 300 هزار 
تومان به او بدهكار ش��دم. او ش��ب حادثه براي گرفت��ن بدهي اش وارد 

آرايشگاه مغازه شد كه برادرم بهزاد از راه رسيد و با او درگير شد.«

بهزاد وقتي مورد تحقيق ق��رار گرفت به قتل اعتراف كرد و در جلس��ه 
رسيدگي به پرونده هم كه در ش��عبه هفتم دادگاه كيفري برگزار شد، 
گفت: »خواهرم در طبقه پايين س��اختماني كه در آن زندگي مي كنيم 
آرايشگاه داشت. شب حادثه متوجه شدم مرد جواني در حال خارج شدن 
از آرايشگاه خواهرم است. آنجا بود كه با او درگير شدم. بعد هم دو نفر از 
برادرانم و چند همسايه نيز وارد درگيري شدند، اما به آنها اجازه دخالت 
ندادم. آنجا بود كه از شدت عصبانيت دست به چاقو شدم و متوجه نشدم 
چند ضربه به مقتول زدم.«  در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد 
شور شد، سپس با توجه به مدارك موجود در پرونده و اقرارهاي متهم وي 

را به قصاص محكوم كرد. 


