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شهادت مأمور پليس 
در اسالمشهر

يكي از مأم�وران پليس در جريان درگيري با اش�رار 
و قاچاقچي�ان مواد مخ�در در احمدآباد مس�توفي 
شهرس�تان اسالمش�هر ب�ه ش�هادت رس�يد. 
سردار  كيوان ظهيري،  فرمانده انتظامي غرب استان تهران 
توضيح داد: ساعت22:35 ش��امگاه يك شنبه مأموران 
كالنتري احمدآباد مستوفي از جريان خريد و فروش مواد 
مخدر در يكي از محله هاي شهر با خبر و در محل حاضر 
شدند. بررسي ها حكايت از اين داشت سوداگران مرگ در 
يك آلونك در حال توزيع مواد مخدر هس��تند. همزمان 
با حضور پليس يكي از س��وداگران مرگ كه از مجرمان 
سابقه دار بود با س��الح كمري به سمت استواردوم امين 
سعيدي شليك كرد كه مجروح شد. همزمان با انتقال پيكر 
زخمي مأمور پليس به بيمارستان تالش پزشكان براي 
نجات جان وي به جريان افتاد، اما مأمور پليس به علت 
شدت جراحت روي تخت بيمارستان به شهادت رسيد.  
 فرمانده انتظامي غرب استان تهران گفت: عامل شليك 
به پليس و سوداگران مرگ در تاريكي هوا از محل متواري 

شدند كه تحقيقات براي بازداشت آنها جريان دارد. 
 

پرونده مرگ جوينده گنج 
روي ميز بازپرس جنايي

مرگ يك جوينده گنج در جريان سانحه، گمانه زني 
درباره جنايي ب�ودن پرونده را مطرح كرده اس�ت. 
به گزارش جوان، چند روز قبل زن جواني وارد ش��عبه 
چهارم دادسراي امور جنايي ش��ده و گفت كه به مرگ 
شوهرش مظنون است و احتمال مي دهد به قتل رسيده 
باشد. او گفت: شوهرم مردي 31 ساله بود كه با موتور از 
خانه خارج شد. چند ساعت بعد خبر رسيد كه او دچار 
حادثه شده و جانش را از دست داده است. پزشكي قانوني 
در گزارش خود اعالم كرده كه شوهرم براثر ضربه اي كه 
به جمجمه اش برخورد كرده فوت شده است در حالي كه 
او كاله ايمني استاندارد استفاده مي كرد، براي همين به 
مرگ او مشكوك هستم. زن جوان اطالعات ديگري هم 
در اختيار قاضي جنايي گذاشت از جمله اين كه گفت: 
شوهرم جوينده گنج بود و با كمك دو نفر از دوستانش 
به دنبال عتيقه مي گشت. هر چه عتيقه كشف مي كردند 
را دوستانش به پول تبديل كرده و سهم او را مي دادند. 
آخرين بار و بعد از كش��ف مقداري زيرخاكي شوهرم از  
دوستانش خواسته بود كه اين بار او عتيقه هاي كشف 
شده را به پول تبديل كند و آنها هم قبول كرده بودند. يك 
روز دوستانش به در خانه آمدند و درباره مسيرهايي كه 
شوهرم تردد مي كرد از او سؤال كردند. بعد از آن بود كه 
شوهرم دچار حادثه شد و احتمال مي دهم او را در مسيري 

كه عبور مي كرد تعقيب كرده و به قتل رسانده اند. 
با مطرح شدن ش��كايت بازپرس به كارآگاهان پليس 
آگاهي دس��تور داد تحقيقات با بازجويي از دو جوينده 

گنج دنبال شود. 

 سرقت از خانه فاميل دور
 به بهانه گرفتن تست كرونا

مردي كه ب�ا همدس�تي دوس�تانش در 
پوش�ش مأمور وزارت بهداشت با ادعاي 
گرفتن تست كرونا به خانه يكي از بستگان 
دورش دستبرد زده بودند محاكمه شدند. 
به گزارش جوان، پرونده س��ال گذش��ته با 
شكايت مرد پولداري به نام حسن به خاطر 
سرقت از منزلش تشكيل ش��د. او در طرح 
ش��كايت خود گفت: »س��اعتي قبل من و 
همسرم در خانه تنها بوديم كه صداي زنگ 
آمد. متوجه شدم مردي با عنوان مأمور وزارت 
بهداشت براي مقابله با كرونا قصد دارد من و 
همسرم را معاينه كند و تست بگيرد. در را باز 
كردم كه ناگهان او ما را ه��ل داد و وارد خانه 
ش��د. بعد از ورود او چهار مرد ديگر هم وارد 
خانه مان شدند. سارقان بعد از ورود به خانه 
دس��ت و پاي من و همسرم را بستند سپس 
با كلت بادي تهديد به مرگ كردند. آنها بعد 
از سرقت اموالمان هنگام فرار پتويي را روي 
سرمان انداختند، اما من با زحمت توانستم 
خودم و همس��رم را نجات ده��م و با پليس 
تماس بگي��رم. « او در آخر گفت: »به يكي از 
بستگانمان به نام داوود مشكوك هستم چون 
مدتي است با او اختالف دارم و شنيده بودم 
قصد انتقام دارد. احتم��ال مي دهم او در اين 

سرقت دست داشته باشد.«
با ثبت اين توضيح��ات مأموران به خانه آن 
مرد رفتند و در بررسي خانه شاكي دريافتند 
اموال قيمتي و قديمي و مقدار زيادي پول و 
طال سرقت شده است. با به دست آمدن اين 
اطالعات و بنا بر ادعاي شاكي داوود بازداشت 
ش��د. آن مرد مورد تحقيق قرار گرفت، اما 
جرمش را انكار كرد تا اينكه در بازجويي هاي 
فني لب به اعتراف گشود و گفت با همدستي 
يكي از دوس��تانش به نام بهادر و چهار مرد 
ديگر مرتكب س��رقت از خان��ه فاميل دور 
ش��ده اس��ت.  با اقرارهاي آن مرد، بهادر و 
همدستانش در رديابي مأموران شناسايي 
و بازداشت ش��دند، ولي پليس نتوانست رد 

يكي از آنها را به دست آورد. 
با اقرار متهمان هر پنج مرد جوان راهي زندان 
ش��دند و پرونده با كامل شدن تحقيقات به 
دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد 
و بعد از تعيين شعبه در وقت رسيدگي روي 
ميز هيئت قضايي شعبه نهم دادگاه قرار گرفت. 
ابتداي جلسه شاكي در جايگاه ايستاد و براي 
متهمان درخواست اشد مجازات كرد.  سپس 
بهادر به دستور رياست دادگاه مقابل هيئت 
قضايي ايس��تاد و با قبول جرمش در ش��رح 
ماجرا گفت: »با داوود كه از آش��نايان شاكي 
بود دوست بودم. روزي او با من صحبت كرد 
و گفت شاكي اموال قيمتي زيادي در خانه 
دارد و مرا وسوسه كرد كه  از خانه او سرقت 
كنيم. به خاطر نياز مالي قبول كردم و در اين 
باره با دوستانم صحبت كردم. قرار شد همراه 
چهارنفر از آنها نقشه سرقت را اجرا كنيم.« 
متهم ادامه داد: »شب حادثه با سوءاستفاده از 
شرايط كرونايي به بهانه مأمور وزارت بهداشت 
براي گرفتن تست و معاينه وارد خانه شاكي 
شدم. بعد از ورود به خانه دوستانم نيز به آنجا 
آمدند سپس با تهديد كلت كمري و بستن 
دست و پاي شاكي و همسرش اموال آنها را 
س��رقت كرديم و فرار كرديم. قصد داشتيم 
خودروي شاكي را هم سرقت كنيم، اما شاكي 
سوئيچ او را گم كرده بود. پشيمانم و وسوسه 
حرف هاي داوود ش��دم. از ش��اكي و دادگاه 

درخواست گذشت داريم.«
در ادامه داوود در جايگاه ايس��تاد و با تأييد 
اظهارات دوس��تش از خودش دف��اع كرد و 
گفت به خاط��ر اختالف با ش��اكي مرتكب 
سرقت از منزل او شده است. او با ابراز پشيماني 

درخواست گذشت كرد. 
بعد از اين توضيحات ديگر شاكيان يك به يك 
در جايگاه ايستادند و از خودشان دفاع كردند 

و گفتند از متهم فراري اطالعي ندارند. 
در پاي��ان هيئت قضايي جه��ت صدور رأي 

وارد شور شد. 

زن ميانس�ال كه ب�راي تصاح�ب ارثيه ش�وهرش در 
جري�ان س�ناريوي س�اختگي دخت�رش را در كم�پ 
ت�رك اعتياد حب�س كرده ب�ود ماج�را را ش�رح داد. 
به گزارش جوان، چندي قبل مردي وارد اداره پليس تهران 
شد و ناپديد ش��دن همكارش را گزارش داد. او گفت: من 
در يك شركت مهندسي مش��غول كار هستم. روز گذشته 
همكارم كه خانم مهندس جواني به نام شيوا است، شركت 
را براي رفتن به خانه مادرش ترك كرد. پدر ش��يوا مردي 
ثروتمند بود كه به تازگي فوت ش��ده بود. ش��يوا مي گفت 
بعد از فوت پدرش ارثيه زيادي به او مي رسد و روز گذشته 
براي حرف زدن در اين باره به خانه مادرش رفت. او از من 
و همكارانم خواست اگر امروز به ش��ركت برنگشت حتماً 
پليس را از ماجرا با خبر كنيم. شيوا احتمال داده بود برسر 
ارثيه اتفاقي شوم برايش رقم بخورد براي همين چند ساعت 
بعد از رفتن شيوا بارها با تلفن همراهش تماس گرفتيم كه 
خاموش بود. وقتي امروز سر كار حاضر نشد تصميم گرفتم 
پليس را از ماجرا با خبر كنم. بعد از مطرح ش��دن شكايت 
به دستور قاضي محمدرضا صاحب جمعي، بازپرس شعبه 
شش��م دادس��راي جنايي تيمي از كارآگاه��ان اداره11 
پليس آگاهي تهران وارد عمل شدند. در حالي كه بررسي ها 
جريان داشت زن جواني به اداره پليس رفت و اولين سرنخ را 
به دست پليس داد. او گفت: من به مصرف مواد مخدر اعتياد 
داشتم و مدتي در يك كمپ ترك اعتياد بستري بودم. چند 
روز قبل مأموران كمپ زني جوان را در كمپ بستري كردند 
كه مدعي بود به مصرف مواد اعتياد ن��دارد و مأموران او را 
ربوده و در كمپ حبس كرده اند. او گفت: مهندس است و 
قرباني توطئه مادرش شده كه بر سر ارثيه رقم خورده است. 
امروز كه قرار بود از كمپ مرخص شوم از من خواست ماجرا 

را به پليس خبر دهم. 
بعد از مطرح ش��دن گزارش، مأموران پليس اطالعاتي را 
كه زن جوان در اختيارش��ان قرار داده بود بررسي كردند 

و متوجه ش��دند اين زن همان شيوا اس��ت كه همكارش 
گم ش��دن او را به پليس گ��زارش داده بود، ب��راي همين 
كارآگاهان پليس با حضور در كمپ خانم مهندس را نجات 
دادند. او درشرح ماجرا گفت: مدتي قبل پدرم فوت شد و 
ارثيه زيادي براي من به جا گذاش��ت. وقتي درباره تقسيم 
ارثيه با مادرم حرف مي زدم متوجه شدم كه نقشه اي در سر 
دارد براي همين روزي كه قرار بود ب��ه خانه اش بروم و در 
اين باره حرف بزنيم احتمال دادم بخواهد نقشه اش را عملي 
كند، براي همين همكارانم را از ماجرا با خبر كردم. خانم 
مهندس در شرح ماجرا گفت: آن روز مادرم تماس گرفت 
و خواست س��كه و طالهايم را به او بدهم تا به من پول نقد 
بدهد. همچنين خواست به خانه اش بروم تا درباره ميراث 
پدرم حرف بزنيم. وقتي مقابل خانه اش رسيدم ناگهان چند 
مرد و يك زن به من حمله كرده و من را به زور س��وار يك 
ماش��ين كرده و به يك كمپ منتقل كردند. آنها من را در 
اتاقي حبس كردند. هرچه گفتم كه اعتياد ندارم به حرفم 
توجه نكردند تا اينكه با كمك زني كه در حال مرخص شدن 

از كمپ بود توانستم از پليس كمك بگيرم. 
در ش��اخه ديگري از تحقيقات مأموران پليس با بررس��ي 
دوربين هاي مداربس��ته متوجه شدند كه حرف هاي خانم 
مهندس درست است براي همين به دستور بازپرس مادر او 

به همراه مدير كمپ و افراد آدم ربا بازداشت شدند. 
زن ميانس��ال در ش��رح ماجرا گفت: وقتي متوجه شدم با 
فوت ش��وهرم ميراث زيادي به دخترم مي رس��د تصميم 
گرفتم آن را تصاحب كنم ب��راي همين از مدير يك كمپ 
خواس��تم براي مدتي دخترم را در كمپ حبس كند تا در 
فرصت مناسب بتوانم با سند سازي اموال شوهرم را به نام 
خودم منتقل كرده و آن را به فروش برسانم كه فرصت اين 

كار را پيدا نكردم. 
به دس��تور بازپرس جنايي تحقيقات بيش��تر در اين باره 

جريان دارد.

 توطئه مادرانه تصاحب ارثيه شوهر

فرمانده انتظامي تهران با بيان اينكه مشتري اصلي قرص هاي 
الغري جوانان و به خصوص زنان هس�تند تأكيد ك�رد كه افراد 
سودجو و سوداگران مرگ اقدام به فروش قرص هاي الغري حاوي 
روانگردان در باشگاه هاي ورزشي و به خصوص باشگاه هاي ورزشي 
زنانه مي كنند كه منجر به بروز اعتياد در مصرف كنندگان مي شود. 
سردار حسين رحيمي روز گذشته در حاشيه چهاردهمين مرحله 
از طرح ظفر در برخورد با سوداگران مرگ گفت كه در جريان طرح 
2هزارو670 كيلوگرم انواع مواد مخدر كشف و ۸5 قاچاقچي عمده و 
يك هزارو166 خرده فروش مواد مخدر بازداشت و ۴هزارو793 معتاد 

متجاهر هم جمع آوري و به مراكز بازپروري منتقل شدند. 
وي درباره برخورد با معتادان متجاهر هم گفت: اجراي طرح با قوت 
ادام��ه دارد و همان طور كه بارها گفتي��م در صورتي كه محل هايي 

براي نگهداري و بازپروري اين افراد 
فراهم شود، امكان جمع آوري آنان 
در كوتاه تري��ن زم��ان ممكن وجود 
دارد. سردار رحيمي افزود: همچنين 
طي اي��ن دو م��اه ۴۸ ه��زار قرص 
ترامادول و 55 ليتر ش��ربت متادون 
نيز از س��وداگران مرگ كشف شده 
است. متأس��فانه از اين موارد در س��اخت و تهيه قرص هاي الغري 
استفاده مي شود، به همين دليل نيز بايد خانواده ها و افراد هوشياري 
بيشتري داشته باشند. فرمانده انتظامي تهران بزرگ با بيان اينكه 
مشتري اصلي قرص هاي الغري جوانان و به خصوص زنان هستند، 
گفت: افراد سودجو و سوداگران مرگ اقدام به فروش قرص هاي الغري 

حاوي روانگردان در باش��گاه هاي ورزشي و به خصوص باشگاه هاي 
ورزشي زنانه كرده و ممكن است از اين طريق فرد بدون آنكه بخواهد 

در دام اعتياد بيفتد. 
رحيمي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه قاچاقچيان مواد مخدر 
را در صندوق عقب خودروی خود قاچاق مي كنند، گفت: بايد بگويم 
كه قانون تصويب شده درباره حذف اعدام درباره جرائم مرتبط با مواد 
مخدر سبب پروتر شدن اين افراد شد، اما حداقل در تهران كه مطمئن 
هستم قاچاقچيان اين جسارت را ندارند كه بخواهند علني به قاچاق 
مواد مخدر تظاهر كنند. فرمانده انتظام��ي تهران بزرگ افزود: البته 
متأسفانه اين امر وجود دارد كه ميزان هزينه اي كه مجرمان بايد در 
مقابل جرمي كه در حوزه مواد مخدر مرتكب مي شوند پرداخت كنند، 

بسيار ناچيز و اندك است. 
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ــناد مذكور را نموده است . لذا  ــناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اس فقدان اس
چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر 
ــركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهرانـ  كرج  حقوقي  ش
شهرك پيكان شهر ساختمان سهند طبقه 1 مراجعه نمايد . بديهي است پس از 

 تبريز  انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرراقدام خواهد شد.

ــبز خودروى سوارى پژو  اسناد مالكيت و برگ س
ــى 14245871 و  ــمار شاس ــه ش مدل 1384 ب
ــماره  ــماره موتور 12484125205 و به ش به ش
انتظامى 25 ايران 291 ن 92 مفقود شده و از درج 

 تبريزاعتبار ساقط است.

فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي(فشرده) يك مرحله اي
شناسه اگهى: 1232754          ( نوبت اول شماره 800/22925 )

تاريخ انتشار موضوع مناقصه
مناقصه در سامانه 

ستاد

مبلغ برآورد اوليه 
(ريال)

مبلغ تضمين 
شركت درفرآيند 
ارجاع كار(ريال)

مهلت دريافت 
اسناد ازسامانه 

ستاد

زمان و مكان جلسه 
توجيهي/ بازديد

مهلت  بارگذاري 
پاكات و اسناد 
درسامانه ستاد 

تا تاريخ

تاريخ/ مكان بازگشايي 
پاكات

مدت اجراي 
قرارداد

نوع تضمين

مناقصه 
واگذاري اداره 

امورسوختگيري 
هواپيمايي

 1400/9/10
ساعت 10

44,805,418,6892,240,270,934  1400/9/15
ساعت 19

       1400/09/17
ساعت 10صبح

سالن جلسات ستاد

 1400/9/29
ساعت 15

1400/9/30 ساعت 
8صبح (پاكت ارزيابي 
hse)و ساعت 11 صبح 
1400/10/1بازگشايي 

(پاكات الف، ب و ج)سالن 
جلسات ستاد به نشاني 

مناقصه گزار

يكسال 
شمسي

از نوع ضمانتنامه ها طبق جدول 
شماره 4 ماده 4 تصويب نامه هيأت 
وزيران به شماره 123402 مورخ 

94/9/22 ارائه گردد. در صورت واريز 
نقدي رسيد وجه امور مالي منطقه 

مورد تأئيد است.

 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومي يك مرحله اي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده )مربوط به  واگذاري اداره امور سوختگيري هواپيمايي به شماره فراخوان 
(20000919150000018) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه اسناد مورد نياز و پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي 
پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام 

در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
متقاضيان مي توانند بعد از انتشار فراخوان در سامانه ستاد نسبت به دريافت اسناد اين مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) اقدام نمايند.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف: به آدرس اصفهان- خيابان چهارباغ باال- چنب پمپ بنزين، امور قراردادها و تلفن تماس 
امورقراردادها 03136244618- تلفن تماس شركت: 03136247001 وجهت مدارك hse با شماره تماس 03133801882 (واحد hse)تماس حاصل فرماييد.

محل و نحوه دريافت و ارسال اسناد و پيشنهادات: در مهلت مقرر با مراجعه به سايت WWW.SETADIRAN.IR اسناد را دريافت و پس از بارگذاري كليه پاكات در سامانه مذكور عالوه برآن اصل 
پاكت الف (تضمين شركت در فرايند ارجاع كار) به دبيرخانه كميسيون مناقصات شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان واقع در آدرس فوق الذكر تحويل نماييد. شركت هاي حاضر در 

مناقصه بايد كليه اسناد و پاكات تكميل شده را در مهلت مقرر با امضاي ديجيتال در سامانه ستاد بارگذاري نمايند .
شرايط متقاضيان:

-دارا بودن و ارائه گواهينامه تائيد صالحيت كار معتبر از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان محل فعاليت كه در آن مناقصه گر مجاز به فعاليت مرتبط با موضوع مناقصه باشد. تبصره: در صورتيكه 
ــتان اصفهان) اخذ و ارائه تأئيديه گواهينامه موصوف از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان اصفهان توسط برنده مناقصه  ــد (اس محل صدور گواهي صالحيت كار غير از استان محل فعاليت باش

الزامي است.
-دارا بودن وارائه گواهينامه تائيد صالحيت ايمني معتبر ازاداره كل تعاون ، كار ورفاه اجتماعي استان محل فعاليت.

توضيح اينكه تأمين اعتبار گواهينامه هاي مورد اشاره در بند 1 و 2 در طول مدت فرآيند تشريفات برگذاري مناقصه و اجراي كار، الزم و به عهده شركت كننده در مناقصه مي باشد.
-احراز امتياز قابل قبول در ارزيابي توانمندي بهداشت ، ايمني و زيست محيطي hse جهت شركت در مناقصه فوق 

-كليه مستندات در فرم ارزيابي hseمي بايست ضميمه فرم ها و بارگذاري در سامانه تداركات االكترونيكي دولت گردد. 
-ارائه تصوير كليه صفحات اساسنامه شركت و كارت ملي و شناسنامه مديرعامل و اعضاي هيئت مديره شركت و تصوير ثبت آگهي شركت به همراه آخرين تغييرات درروزنامه رسمي و كد اقتصادي و 

شناسه ملي و تصوير گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده الزامي است.
-قيمتها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد(خريد كاالي خارجي كه مشابه توليد داخلي دارند ممنوع مي باشد).

-ضروري است متقاضي كليه اسناد مناقصه و صورتجلسه توجيهي را قبل از ارائه پيشنهاد نرخ دريافت و يا علم وآگاهي كامل اعالم نرخ نمايند. 
-عدم ممنوع المعامله بودن شركت مناقصه گر(در صورت قرار داشتن در ليست شركتهاي ممنوع المعامله سپرده شركت در فرايند ارجاع كار به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد).

-تاريخ اعتبار پيشنهادات سه ماه بعد از بازگشايي پاكات نرخ مي باشد.
-مسئوليت صحت مستندات ارائه شده بر عهده متقاضي شركت در مناقصه بوده و در هر مرحله از مناقصه و فرآبند پس از آن جهت عقد قرارداد صحت آنها براي شركت محرز نگردد مناقصه و قرارداد ابطال و 
ضمانتنامه هاي ارائه شده ضبط مي گردد . برنده مناقصه مكلف به ارائه اصل يا كپي برابر با اصل مستندات بارگذاري شده مي باشد و در صورت هر گونه تناقض برابر قوانين و مقررات برخورد خواهد شد .

-كليه پيمانكاران مي بايست حداقل تا 48 ساعت قبل از تحويل پاكات صورت جلسه توجيهي را دريافت و با علم و آگاهي كامل اعالم نرخ نمايند .
(ضمناً ارائه كپي ضمانتنامه در تاريخ ارائه پيشنهاد، جهت اخذ تأئيديه هاي الزم ضمانتنامه به واحد امور مالي منطقه الزامي است).

الزم به توضيح است كليه مدارك متقاضيان مي بايست به ترتيب اشاره شده در آگهي در سامانه ستاد بارگذاري گردد و مدارك مربوط به ارزيابي hse در پاكت ارزيابي بارگزاري گردد.
  WWW.SHANA.IR  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:  مركز تماس : 41934-021             دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768  ضمناً متن آگهي در سايت

WWW.MONAGHESE.PORTAL.NIOPDC.IR  و HTTP://IETS.MPORG.IR .قابل رؤيت مي باشد . و اسناد مناقصه در سايتهاي ذيل قابل رؤيت مي باشد
ــتاد: 5-0316247001 فاكس:0316244427 كدپستي: 67455- ــركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان تلفن تماس س آدرس: اصفهان- خيابان چهار باغ باال- جنب پمپ بنزين-ش

81737
روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان

ــماره ثبت  ــافران ابدى به ش ــاران مس ــركت تعاونى همي ــرات ش آگهى تغيي
ــه مجمع  ــتناد صورتجلس ــه اس ــى 14008941567 ب ــه مل 4269 و شناس
ــب تاييديه  ــورخ 31/06/1400 و به موج ــوق العاده م عمومى عادى بطور ف
ــتان  ــماره7547مورخ16/8/1400 اداره تعاون كار ورفاه اجتماعى شهرس ش
ساوه تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1-جواد صفرى به شماره ملى0590004050 
ــماره ملى0602340829 وعباس زمانى حقگو به  ــكوتى به ش وعلى اصغر س
ــماره ملى0602376531 به عنوان اعضاى اصلى هيات مديره وناصر ملكى  ش
به شماره ملى0600113388 وحميده مهرابى به شماره ملى0600269078 
ــال انتخاب  ــه س ــات مديره براى مدت س ــى البدل هي ــوان اعضاى عل به عن
ــماره ملى0580057453 به عنوان  ــگرى به ش گرديدند. 2-محمدرضا عس
ــماره ملى0589901001 به عنوان بازرس  بازرس اصلى ونادعلى قزلجه به ش
ــال مالى انتخاب گرديدند. 2-سرمايه شركت از  على البدل براى مدت يك س
مبلغ4000000ريال به مبلغ5000000ريال منقسم به50سهم100000ريالى 
ومبلغ1000000ريالى به موجب گواهى شماره2510/د/281مورخ1400/6/31 
بانك توسعه شهيد چمران ساوه افزايش يافت و ماده مربوط در اساسنامه اصالح 
ــتان مركزى مرجع ثبت شركت ها و  گرديد./ اداره كل ثبت اسناد و امالك اس

موسسات غيرتجارى ساوه (1232929)

ــاختمان  ــت ثبتى اراضى وس ــون تعيين تكليف وضعي ــى موضوع قان اگهى اختصاص
ــن تكليف ــه قانون تعيي ــاده 13 اِئين نام ــاده 3 وم ــر م ــمى براب ــند رس  هاى فاقد س

برابر راى شماره 20412 مورخ 25/06/85 وراى اصالحى 1000698 مورخ 1400/9/1 
ــاختمان هاى فاقد  ــى اراضى وس ــف وضعيت ثبت ــون تعيين تكلي هييت موضوع قان
ــتقر در واحد ثبتى تصرفات مالكانه بال معارض اقاى خانم /گل عنبر  ــمى مس سند رس
ــماره ملى 6029665936 صادره از سراب فرزند  ــنامه 61 وبش منيرى بشماره شناس
ــدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث  ــه پرونده 20809 درشش يداله متقاضى كالس
ــاحت 338/75 مترمربع ازپالك 107 اصلى واقع در اراضى خارج  ــت بمس بنا شده اس
ــه 2 گرگان  ــش 3 حوزه ثبت ناحي ــا صادقيان بخ ــد صادق باب از مزرعه موقوفه محم
ــالع عموم مراتب  ــى دارد .لذا بمنظور اط ــادره حكايت از تصرفات متقاض طبق راى ص
ــبت به راى  ــخاصى كه نس ــود ازاين رو اش ــه فاصله پانزده روزاگهى ميش در دو نوبت ب
ــار اولين آگهى بمدت  ــته باشند ميتوانند از تاريخ انتش صادره فوق الذكر اعتراض داش
ــيد  ــليم و پس از اخذ رس ــماره پرونده به اين اداره تس ــراض خود را با ذكر ش دوماه اعت
ــود را به  ــت خ ــليم اعتراض به مرجع ثبتى، دادخواس ــاه از تاريخ تس ظرف مدت يكم
ــن اداره ارائه نمايند. ــت را به اي  مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى تقديم دادخواس

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/9/8   تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/24
 حجت اهللا تجرى 
 رييس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو گرگان

ــاختمان  اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
ــون تعيين تكليف ــاده 13 اِئين نامه قان ــمى برابر ماده 3 وم ــند رس  هاى فاقد س

ــى 1000698 مورخ  ــورخ 25/06/85 وراى اصالح ــماره 20412 م برابر راى ش
1400/9/1 هييت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى تصرفات مالكانه بال معارض اقاى خانم 
ــماره ملى 6029665936 صادره از  /گل عنبر منيرى بشماره شناسنامه 61 وبش
سراب فرزند يداله متقاضى كالسه پرونده 20809 درششدانگ يك قطعه زمين كه 
دران احداث بنا شده است بمساحت 338/75 مترمربع ازپالك 107 اصلى واقع در 
اراضى خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق بابا صادقيان بخش 3 حوزه ثبت ناحيه 
2 گرگان طبق راى صادره حكايت از تصرفات متقاضى دارد .لذا بمنظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشود ازاين رو اشخاصى كه نسبت به 
راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
بمدت دوماه اعتراض خود را با ذكر شماره پرونده به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى، دادخواست خود را به 
 مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارائه نمايند.

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/9/8  تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/24
حجت اهللا تجرى 
رييس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو گرگان

منطقه اصفهان

آگهي اعالم مفقودي 
اينجانب صمد عزتي مالك خودرو به شماره شهرباني ايران 30ـ  473 د 66 و شماره 
شاسي  NAAP41FE9EJ271534 و شماره موتور 163B0172732به علت 
ــناد مذكور را نموده است . لذا  ــناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اس فقدان اس
چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر 
ــركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهرانـ  كرج  حقوقي  ش
شهرك پيكان شهر ساختمان سهند طبقه 1 مراجعه نمايد . بديهي است پس از 

 تبريز  انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرراقدام خواهد شد.

ــبز خودروى سوارى پژو  اسناد مالكيت و برگ س
ــى 14245871 و  ــمار شاس ــه ش مدل 1384 ب
ــماره  ــماره موتور 12484125205 و به ش به ش
انتظامى 25 ايران 291 ن 92 مفقود شده و از درج 

 تبريزاعتبار ساقط است.

فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي(فشرده) يك مرحله اي
شناسه اگهى: 1232754          ( نوبت اول شماره 800/22925 )

تاريخ انتشار موضوع مناقصه
مناقصه در سامانه 

ستاد

مبلغ برآورد اوليه 
(ريال)

مبلغ تضمين 
شركت درفرآيند 
ارجاع كار(ريال)

مهلت دريافت 
اسناد ازسامانه 

ستاد

زمان و مكان جلسه 
توجيهي/ بازديد

مهلت  بارگذاري 
پاكات و اسناد 
درسامانه ستاد 

تا تاريخ

تاريخ/ مكان بازگشايي 
پاكات

مدت اجراي 
قرارداد

نوع تضمين

مناقصه 
واگذاري اداره 

امورسوختگيري 
هواپيمايي

 1400/9/10
ساعت 10

44,805,418,6892,240,270,934  1400/9/15
ساعت 19

       1400/09/17
ساعت 10صبح

سالن جلسات ستاد

 1400/9/29
ساعت 15

1400/9/30 ساعت 
8صبح (پاكت ارزيابي 
hse)و ساعت 11 صبح 
1400/10/1بازگشايي 

(پاكات الف، ب و ج)سالن 
جلسات ستاد به نشاني 

مناقصه گزار

يكسال 
شمسي

از نوع ضمانتنامه ها طبق جدول 
شماره 4 ماده 4 تصويب نامه هيأت 
وزيران به شماره 123402 مورخ 

94/9/22 ارائه گردد. در صورت واريز 
نقدي رسيد وجه امور مالي منطقه 

مورد تأئيد است.

 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومي يك مرحله اي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده )مربوط به  واگذاري اداره امور سوختگيري هواپيمايي به شماره فراخوان 
(20000919150000018) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه اسناد مورد نياز و پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي 
پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام 

در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
متقاضيان مي توانند بعد از انتشار فراخوان در سامانه ستاد نسبت به دريافت اسناد اين مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) اقدام نمايند.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف: به آدرس اصفهان- خيابان چهارباغ باال- چنب پمپ بنزين، امور قراردادها و تلفن تماس 
امورقراردادها 03136244618- تلفن تماس شركت: 03136247001 وجهت مدارك hse با شماره تماس 03133801882 (واحد hse)تماس حاصل فرماييد.

محل و نحوه دريافت و ارسال اسناد و پيشنهادات: در مهلت مقرر با مراجعه به سايت WWW.SETADIRAN.IR اسناد را دريافت و پس از بارگذاري كليه پاكات در سامانه مذكور عالوه برآن اصل 
پاكت الف (تضمين شركت در فرايند ارجاع كار) به دبيرخانه كميسيون مناقصات شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان واقع در آدرس فوق الذكر تحويل نماييد. شركت هاي حاضر در 

مناقصه بايد كليه اسناد و پاكات تكميل شده را در مهلت مقرر با امضاي ديجيتال در سامانه ستاد بارگذاري نمايند .
شرايط متقاضيان:

-دارا بودن و ارائه گواهينامه تائيد صالحيت كار معتبر از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان محل فعاليت كه در آن مناقصه گر مجاز به فعاليت مرتبط با موضوع مناقصه باشد. تبصره: در صورتيكه 
ــتان اصفهان) اخذ و ارائه تأئيديه گواهينامه موصوف از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان اصفهان توسط برنده مناقصه  ــد (اس محل صدور گواهي صالحيت كار غير از استان محل فعاليت باش

الزامي است.
-دارا بودن وارائه گواهينامه تائيد صالحيت ايمني معتبر ازاداره كل تعاون ، كار ورفاه اجتماعي استان محل فعاليت.

توضيح اينكه تأمين اعتبار گواهينامه هاي مورد اشاره در بند 1 و 2 در طول مدت فرآيند تشريفات برگذاري مناقصه و اجراي كار، الزم و به عهده شركت كننده در مناقصه مي باشد.
-احراز امتياز قابل قبول در ارزيابي توانمندي بهداشت ، ايمني و زيست محيطي hse جهت شركت در مناقصه فوق 

-كليه مستندات در فرم ارزيابي hseمي بايست ضميمه فرم ها و بارگذاري در سامانه تداركات االكترونيكي دولت گردد. 
-ارائه تصوير كليه صفحات اساسنامه شركت و كارت ملي و شناسنامه مديرعامل و اعضاي هيئت مديره شركت و تصوير ثبت آگهي شركت به همراه آخرين تغييرات درروزنامه رسمي و كد اقتصادي و 

شناسه ملي و تصوير گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده الزامي است.
-قيمتها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد(خريد كاالي خارجي كه مشابه توليد داخلي دارند ممنوع مي باشد).

-ضروري است متقاضي كليه اسناد مناقصه و صورتجلسه توجيهي را قبل از ارائه پيشنهاد نرخ دريافت و يا علم وآگاهي كامل اعالم نرخ نمايند. 
-عدم ممنوع المعامله بودن شركت مناقصه گر(در صورت قرار داشتن در ليست شركتهاي ممنوع المعامله سپرده شركت در فرايند ارجاع كار به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد).

-تاريخ اعتبار پيشنهادات سه ماه بعد از بازگشايي پاكات نرخ مي باشد.
-مسئوليت صحت مستندات ارائه شده بر عهده متقاضي شركت در مناقصه بوده و در هر مرحله از مناقصه و فرآبند پس از آن جهت عقد قرارداد صحت آنها براي شركت محرز نگردد مناقصه و قرارداد ابطال و 
ضمانتنامه هاي ارائه شده ضبط مي گردد . برنده مناقصه مكلف به ارائه اصل يا كپي برابر با اصل مستندات بارگذاري شده مي باشد و در صورت هر گونه تناقض برابر قوانين و مقررات برخورد خواهد شد .

-كليه پيمانكاران مي بايست حداقل تا 48 ساعت قبل از تحويل پاكات صورت جلسه توجيهي را دريافت و با علم و آگاهي كامل اعالم نرخ نمايند .
(ضمناً ارائه كپي ضمانتنامه در تاريخ ارائه پيشنهاد، جهت اخذ تأئيديه هاي الزم ضمانتنامه به واحد امور مالي منطقه الزامي است).

الزم به توضيح است كليه مدارك متقاضيان مي بايست به ترتيب اشاره شده در آگهي در سامانه ستاد بارگذاري گردد و مدارك مربوط به ارزيابي hse در پاكت ارزيابي بارگزاري گردد.
  WWW.SHANA.IR  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:  مركز تماس : 41934-021             دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768  ضمناً متن آگهي در سايت

WWW.MONAGHESE.PORTAL.NIOPDC.IR  و HTTP://IETS.MPORG.IR .قابل رؤيت مي باشد . و اسناد مناقصه در سايتهاي ذيل قابل رؤيت مي باشد
ــتاد: 5-0316247001 فاكس:0316244427 كدپستي: 67455- ــركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان تلفن تماس س آدرس: اصفهان- خيابان چهار باغ باال- جنب پمپ بنزين-ش

81737
روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان

ــماره ثبت  ــافران ابدى به ش ــاران مس ــركت تعاونى همي ــرات ش آگهى تغيي
ــه مجمع  ــتناد صورتجلس ــه اس ــى 14008941567 ب ــه مل 4269 و شناس
ــب تاييديه  ــورخ 31/06/1400 و به موج ــوق العاده م عمومى عادى بطور ف
ــتان  ــماره7547مورخ16/8/1400 اداره تعاون كار ورفاه اجتماعى شهرس ش
ساوه تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1-جواد صفرى به شماره ملى0590004050 
ــماره ملى0602340829 وعباس زمانى حقگو به  ــكوتى به ش وعلى اصغر س
ــماره ملى0602376531 به عنوان اعضاى اصلى هيات مديره وناصر ملكى  ش
به شماره ملى0600113388 وحميده مهرابى به شماره ملى0600269078 
ــال انتخاب  ــه س ــات مديره براى مدت س ــى البدل هي ــوان اعضاى عل به عن
ــماره ملى0580057453 به عنوان  ــگرى به ش گرديدند. 2-محمدرضا عس
ــماره ملى0589901001 به عنوان بازرس  بازرس اصلى ونادعلى قزلجه به ش
ــال مالى انتخاب گرديدند. 2-سرمايه شركت از  على البدل براى مدت يك س
مبلغ4000000ريال به مبلغ5000000ريال منقسم به50سهم100000ريالى 
ومبلغ1000000ريالى به موجب گواهى شماره2510/د/281مورخ1400/6/31 
بانك توسعه شهيد چمران ساوه افزايش يافت و ماده مربوط در اساسنامه اصالح 
ــتان مركزى مرجع ثبت شركت ها و  گرديد./ اداره كل ثبت اسناد و امالك اس

موسسات غيرتجارى ساوه (1232929)

ــاختمان  ــت ثبتى اراضى وس ــون تعيين تكليف وضعي ــى موضوع قان اگهى اختصاص
ــن تكليف ــه قانون تعيي ــاده 13 اِئين نام ــاده 3 وم ــر م ــمى براب ــند رس  هاى فاقد س

برابر راى شماره 20412 مورخ 25/06/85 وراى اصالحى 1000698 مورخ 1400/9/1 
ــاختمان هاى فاقد  ــى اراضى وس ــف وضعيت ثبت ــون تعيين تكلي هييت موضوع قان
ــتقر در واحد ثبتى تصرفات مالكانه بال معارض اقاى خانم /گل عنبر  ــمى مس سند رس
ــماره ملى 6029665936 صادره از سراب فرزند  ــنامه 61 وبش منيرى بشماره شناس
ــدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث  ــه پرونده 20809 درشش يداله متقاضى كالس
ــاحت 338/75 مترمربع ازپالك 107 اصلى واقع در اراضى خارج  ــت بمس بنا شده اس
ــه 2 گرگان  ــش 3 حوزه ثبت ناحي ــا صادقيان بخ ــد صادق باب از مزرعه موقوفه محم
ــالع عموم مراتب  ــى دارد .لذا بمنظور اط ــادره حكايت از تصرفات متقاض طبق راى ص
ــبت به راى  ــخاصى كه نس ــود ازاين رو اش ــه فاصله پانزده روزاگهى ميش در دو نوبت ب
ــار اولين آگهى بمدت  ــته باشند ميتوانند از تاريخ انتش صادره فوق الذكر اعتراض داش
ــيد  ــليم و پس از اخذ رس ــماره پرونده به اين اداره تس ــراض خود را با ذكر ش دوماه اعت
ــود را به  ــت خ ــليم اعتراض به مرجع ثبتى، دادخواس ــاه از تاريخ تس ظرف مدت يكم
ــن اداره ارائه نمايند. ــت را به اي  مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى تقديم دادخواس

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/9/8   تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/24
 حجت اهللا تجرى 
 رييس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو گرگان

ــاختمان  اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
ــون تعيين تكليف ــاده 13 اِئين نامه قان ــمى برابر ماده 3 وم ــند رس  هاى فاقد س

ــى 1000698 مورخ  ــورخ 25/06/85 وراى اصالح ــماره 20412 م برابر راى ش
1400/9/1 هييت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى تصرفات مالكانه بال معارض اقاى خانم 
ــماره ملى 6029665936 صادره از  /گل عنبر منيرى بشماره شناسنامه 61 وبش
سراب فرزند يداله متقاضى كالسه پرونده 20809 درششدانگ يك قطعه زمين كه 
دران احداث بنا شده است بمساحت 338/75 مترمربع ازپالك 107 اصلى واقع در 
اراضى خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق بابا صادقيان بخش 3 حوزه ثبت ناحيه 
2 گرگان طبق راى صادره حكايت از تصرفات متقاضى دارد .لذا بمنظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشود ازاين رو اشخاصى كه نسبت به 
راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
بمدت دوماه اعتراض خود را با ذكر شماره پرونده به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى، دادخواست خود را به 
 مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارائه نمايند.

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/9/8  تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/24
حجت اهللا تجرى 
رييس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو گرگان

منطقه اصفهان

آگهي اعالم مفقودي 
اينجانب صمد عزتي مالك خودرو به شماره شهرباني ايران 30ـ  473 د 66 و شماره 
شاسي  NAAP41FE9EJ271534 و شماره موتور 163B0172732به علت 
ــناد مذكور را نموده است . لذا  ــناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اس فقدان اس
چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر 
ــركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهرانـ  كرج  حقوقي  ش
شهرك پيكان شهر ساختمان سهند طبقه 1 مراجعه نمايد . بديهي است پس از 

 تبريز  انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرراقدام خواهد شد.

ــبز خودروى سوارى پژو  اسناد مالكيت و برگ س
ــى 14245871 و  ــمار شاس ــه ش مدل 1384 ب
ــماره  ــماره موتور 12484125205 و به ش به ش
انتظامى 25 ايران 291 ن 92 مفقود شده و از درج 

 تبريزاعتبار ساقط است.

فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي(فشرده) يك مرحله اي
شناسه اگهى: 1232754          ( نوبت اول شماره 800/22925 )

تاريخ انتشار موضوع مناقصه
مناقصه در سامانه 

ستاد

مبلغ برآورد اوليه 
(ريال)

مبلغ تضمين 
شركت درفرآيند 
ارجاع كار(ريال)

مهلت دريافت 
اسناد ازسامانه 

ستاد

زمان و مكان جلسه 
توجيهي/ بازديد

مهلت  بارگذاري 
پاكات و اسناد 
درسامانه ستاد 

تا تاريخ

تاريخ/ مكان بازگشايي 
پاكات

مدت اجراي 
قرارداد

نوع تضمين

مناقصه 
واگذاري اداره 

امورسوختگيري 
هواپيمايي

 1400/9/10
ساعت 10

44,805,418,6892,240,270,934  1400/9/15
ساعت 19

       1400/09/17
ساعت 10صبح

سالن جلسات ستاد

 1400/9/29
ساعت 15

1400/9/30 ساعت 
8صبح (پاكت ارزيابي 
hse)و ساعت 11 صبح 
1400/10/1بازگشايي 

(پاكات الف، ب و ج)سالن 
جلسات ستاد به نشاني 

مناقصه گزار

يكسال 
شمسي

از نوع ضمانتنامه ها طبق جدول 
شماره 4 ماده 4 تصويب نامه هيأت 
وزيران به شماره 123402 مورخ 

94/9/22 ارائه گردد. در صورت واريز 
نقدي رسيد وجه امور مالي منطقه 

مورد تأئيد است.

 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومي يك مرحله اي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده )مربوط به  واگذاري اداره امور سوختگيري هواپيمايي به شماره فراخوان 
(20000919150000018) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه اسناد مورد نياز و پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي 
پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام 

در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
متقاضيان مي توانند بعد از انتشار فراخوان در سامانه ستاد نسبت به دريافت اسناد اين مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) اقدام نمايند.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف: به آدرس اصفهان- خيابان چهارباغ باال- چنب پمپ بنزين، امور قراردادها و تلفن تماس 
امورقراردادها 03136244618- تلفن تماس شركت: 03136247001 وجهت مدارك hse با شماره تماس 03133801882 (واحد hse)تماس حاصل فرماييد.

محل و نحوه دريافت و ارسال اسناد و پيشنهادات: در مهلت مقرر با مراجعه به سايت WWW.SETADIRAN.IR اسناد را دريافت و پس از بارگذاري كليه پاكات در سامانه مذكور عالوه برآن اصل 
پاكت الف (تضمين شركت در فرايند ارجاع كار) به دبيرخانه كميسيون مناقصات شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان واقع در آدرس فوق الذكر تحويل نماييد. شركت هاي حاضر در 

مناقصه بايد كليه اسناد و پاكات تكميل شده را در مهلت مقرر با امضاي ديجيتال در سامانه ستاد بارگذاري نمايند .
شرايط متقاضيان:

-دارا بودن و ارائه گواهينامه تائيد صالحيت كار معتبر از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان محل فعاليت كه در آن مناقصه گر مجاز به فعاليت مرتبط با موضوع مناقصه باشد. تبصره: در صورتيكه 
ــتان اصفهان) اخذ و ارائه تأئيديه گواهينامه موصوف از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان اصفهان توسط برنده مناقصه  ــد (اس محل صدور گواهي صالحيت كار غير از استان محل فعاليت باش

الزامي است.
-دارا بودن وارائه گواهينامه تائيد صالحيت ايمني معتبر ازاداره كل تعاون ، كار ورفاه اجتماعي استان محل فعاليت.

توضيح اينكه تأمين اعتبار گواهينامه هاي مورد اشاره در بند 1 و 2 در طول مدت فرآيند تشريفات برگذاري مناقصه و اجراي كار، الزم و به عهده شركت كننده در مناقصه مي باشد.
-احراز امتياز قابل قبول در ارزيابي توانمندي بهداشت ، ايمني و زيست محيطي hse جهت شركت در مناقصه فوق 

-كليه مستندات در فرم ارزيابي hseمي بايست ضميمه فرم ها و بارگذاري در سامانه تداركات االكترونيكي دولت گردد. 
-ارائه تصوير كليه صفحات اساسنامه شركت و كارت ملي و شناسنامه مديرعامل و اعضاي هيئت مديره شركت و تصوير ثبت آگهي شركت به همراه آخرين تغييرات درروزنامه رسمي و كد اقتصادي و 

شناسه ملي و تصوير گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده الزامي است.
-قيمتها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد(خريد كاالي خارجي كه مشابه توليد داخلي دارند ممنوع مي باشد).

-ضروري است متقاضي كليه اسناد مناقصه و صورتجلسه توجيهي را قبل از ارائه پيشنهاد نرخ دريافت و يا علم وآگاهي كامل اعالم نرخ نمايند. 
-عدم ممنوع المعامله بودن شركت مناقصه گر(در صورت قرار داشتن در ليست شركتهاي ممنوع المعامله سپرده شركت در فرايند ارجاع كار به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد).

-تاريخ اعتبار پيشنهادات سه ماه بعد از بازگشايي پاكات نرخ مي باشد.
-مسئوليت صحت مستندات ارائه شده بر عهده متقاضي شركت در مناقصه بوده و در هر مرحله از مناقصه و فرآبند پس از آن جهت عقد قرارداد صحت آنها براي شركت محرز نگردد مناقصه و قرارداد ابطال و 
ضمانتنامه هاي ارائه شده ضبط مي گردد . برنده مناقصه مكلف به ارائه اصل يا كپي برابر با اصل مستندات بارگذاري شده مي باشد و در صورت هر گونه تناقض برابر قوانين و مقررات برخورد خواهد شد .

-كليه پيمانكاران مي بايست حداقل تا 48 ساعت قبل از تحويل پاكات صورت جلسه توجيهي را دريافت و با علم و آگاهي كامل اعالم نرخ نمايند .
(ضمناً ارائه كپي ضمانتنامه در تاريخ ارائه پيشنهاد، جهت اخذ تأئيديه هاي الزم ضمانتنامه به واحد امور مالي منطقه الزامي است).

الزم به توضيح است كليه مدارك متقاضيان مي بايست به ترتيب اشاره شده در آگهي در سامانه ستاد بارگذاري گردد و مدارك مربوط به ارزيابي hse در پاكت ارزيابي بارگزاري گردد.
  WWW.SHANA.IR  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:  مركز تماس : 41934-021             دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768  ضمناً متن آگهي در سايت

WWW.MONAGHESE.PORTAL.NIOPDC.IR  و HTTP://IETS.MPORG.IR .قابل رؤيت مي باشد . و اسناد مناقصه در سايتهاي ذيل قابل رؤيت مي باشد
ــتاد: 5-0316247001 فاكس:0316244427 كدپستي: 67455- ــركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان تلفن تماس س آدرس: اصفهان- خيابان چهار باغ باال- جنب پمپ بنزين-ش

81737
روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان

ــماره ثبت  ــافران ابدى به ش ــاران مس ــركت تعاونى همي ــرات ش آگهى تغيي
ــه مجمع  ــتناد صورتجلس ــه اس ــى 14008941567 ب ــه مل 4269 و شناس
ــب تاييديه  ــورخ 31/06/1400 و به موج ــوق العاده م عمومى عادى بطور ف
ــتان  ــماره7547مورخ16/8/1400 اداره تعاون كار ورفاه اجتماعى شهرس ش
ساوه تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1-جواد صفرى به شماره ملى0590004050 
ــماره ملى0602340829 وعباس زمانى حقگو به  ــكوتى به ش وعلى اصغر س
ــماره ملى0602376531 به عنوان اعضاى اصلى هيات مديره وناصر ملكى  ش
به شماره ملى0600113388 وحميده مهرابى به شماره ملى0600269078 
ــال انتخاب  ــه س ــات مديره براى مدت س ــى البدل هي ــوان اعضاى عل به عن
ــماره ملى0580057453 به عنوان  ــگرى به ش گرديدند. 2-محمدرضا عس
ــماره ملى0589901001 به عنوان بازرس  بازرس اصلى ونادعلى قزلجه به ش
ــال مالى انتخاب گرديدند. 2-سرمايه شركت از  على البدل براى مدت يك س
مبلغ4000000ريال به مبلغ5000000ريال منقسم به50سهم100000ريالى 
ومبلغ1000000ريالى به موجب گواهى شماره2510/د/281مورخ1400/6/31 
بانك توسعه شهيد چمران ساوه افزايش يافت و ماده مربوط در اساسنامه اصالح 
ــتان مركزى مرجع ثبت شركت ها و  گرديد./ اداره كل ثبت اسناد و امالك اس

موسسات غيرتجارى ساوه (1232929)

ــاختمان  ــت ثبتى اراضى وس ــون تعيين تكليف وضعي ــى موضوع قان اگهى اختصاص
ــن تكليف ــه قانون تعيي ــاده 13 اِئين نام ــاده 3 وم ــر م ــمى براب ــند رس  هاى فاقد س

برابر راى شماره 20412 مورخ 25/06/85 وراى اصالحى 1000698 مورخ 1400/9/1 
ــاختمان هاى فاقد  ــى اراضى وس ــف وضعيت ثبت ــون تعيين تكلي هييت موضوع قان
ــتقر در واحد ثبتى تصرفات مالكانه بال معارض اقاى خانم /گل عنبر  ــمى مس سند رس
ــماره ملى 6029665936 صادره از سراب فرزند  ــنامه 61 وبش منيرى بشماره شناس
ــدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث  ــه پرونده 20809 درشش يداله متقاضى كالس
ــاحت 338/75 مترمربع ازپالك 107 اصلى واقع در اراضى خارج  ــت بمس بنا شده اس
ــه 2 گرگان  ــش 3 حوزه ثبت ناحي ــا صادقيان بخ ــد صادق باب از مزرعه موقوفه محم
ــالع عموم مراتب  ــى دارد .لذا بمنظور اط ــادره حكايت از تصرفات متقاض طبق راى ص
ــبت به راى  ــخاصى كه نس ــود ازاين رو اش ــه فاصله پانزده روزاگهى ميش در دو نوبت ب
ــار اولين آگهى بمدت  ــته باشند ميتوانند از تاريخ انتش صادره فوق الذكر اعتراض داش
ــيد  ــليم و پس از اخذ رس ــماره پرونده به اين اداره تس ــراض خود را با ذكر ش دوماه اعت
ــود را به  ــت خ ــليم اعتراض به مرجع ثبتى، دادخواس ــاه از تاريخ تس ظرف مدت يكم
ــن اداره ارائه نمايند. ــت را به اي  مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى تقديم دادخواس

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/9/8   تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/24
 حجت اهللا تجرى 
 رييس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو گرگان

ــاختمان  اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
ــون تعيين تكليف ــاده 13 اِئين نامه قان ــمى برابر ماده 3 وم ــند رس  هاى فاقد س

ــى 1000698 مورخ  ــورخ 25/06/85 وراى اصالح ــماره 20412 م برابر راى ش
1400/9/1 هييت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى تصرفات مالكانه بال معارض اقاى خانم 
ــماره ملى 6029665936 صادره از  /گل عنبر منيرى بشماره شناسنامه 61 وبش
سراب فرزند يداله متقاضى كالسه پرونده 20809 درششدانگ يك قطعه زمين كه 
دران احداث بنا شده است بمساحت 338/75 مترمربع ازپالك 107 اصلى واقع در 
اراضى خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق بابا صادقيان بخش 3 حوزه ثبت ناحيه 
2 گرگان طبق راى صادره حكايت از تصرفات متقاضى دارد .لذا بمنظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشود ازاين رو اشخاصى كه نسبت به 
راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
بمدت دوماه اعتراض خود را با ذكر شماره پرونده به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى، دادخواست خود را به 
 مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارائه نمايند.

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/9/8  تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/24
حجت اهللا تجرى 
رييس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو گرگان

منطقه اصفهان

آگهي اعالم مفقودي 
اينجانب صمد عزتي مالك خودرو به شماره شهرباني ايران 30ـ  473 د 66 و شماره 
شاسي  NAAP41FE9EJ271534 و شماره موتور 163B0172732به علت 
ــناد مذكور را نموده است . لذا  ــناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اس فقدان اس
چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر 
ــركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهرانـ  كرج  حقوقي  ش
شهرك پيكان شهر ساختمان سهند طبقه 1 مراجعه نمايد . بديهي است پس از 

 تبريز  انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرراقدام خواهد شد.

ــبز خودروى سوارى پژو  اسناد مالكيت و برگ س
ــى 14245871 و  ــمار شاس ــه ش مدل 1384 ب
ــماره  ــماره موتور 12484125205 و به ش به ش
انتظامى 25 ايران 291 ن 92 مفقود شده و از درج 

 تبريزاعتبار ساقط است.

فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي(فشرده) يك مرحله اي
شناسه اگهى: 1232754          ( نوبت اول شماره 800/22925 )

تاريخ انتشار موضوع مناقصه
مناقصه در سامانه 

ستاد

مبلغ برآورد اوليه 
(ريال)

مبلغ تضمين 
شركت درفرآيند 
ارجاع كار(ريال)

مهلت دريافت 
اسناد ازسامانه 

ستاد

زمان و مكان جلسه 
توجيهي/ بازديد

مهلت  بارگذاري 
پاكات و اسناد 
درسامانه ستاد 

تا تاريخ

تاريخ/ مكان بازگشايي 
پاكات

مدت اجراي 
قرارداد

نوع تضمين

مناقصه 
واگذاري اداره 

امورسوختگيري 
هواپيمايي

 1400/9/10
ساعت 10

44,805,418,6892,240,270,934  1400/9/15
ساعت 19

       1400/09/17
ساعت 10صبح

سالن جلسات ستاد

 1400/9/29
ساعت 15

1400/9/30 ساعت 
8صبح (پاكت ارزيابي 
hse)و ساعت 11 صبح 
1400/10/1بازگشايي 

(پاكات الف، ب و ج)سالن 
جلسات ستاد به نشاني 

مناقصه گزار

يكسال 
شمسي

از نوع ضمانتنامه ها طبق جدول 
شماره 4 ماده 4 تصويب نامه هيأت 
وزيران به شماره 123402 مورخ 

94/9/22 ارائه گردد. در صورت واريز 
نقدي رسيد وجه امور مالي منطقه 

مورد تأئيد است.

 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومي يك مرحله اي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده )مربوط به  واگذاري اداره امور سوختگيري هواپيمايي به شماره فراخوان 
(20000919150000018) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه اسناد مورد نياز و پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي 
پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام 

در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
متقاضيان مي توانند بعد از انتشار فراخوان در سامانه ستاد نسبت به دريافت اسناد اين مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) اقدام نمايند.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف: به آدرس اصفهان- خيابان چهارباغ باال- چنب پمپ بنزين، امور قراردادها و تلفن تماس 
امورقراردادها 03136244618- تلفن تماس شركت: 03136247001 وجهت مدارك hse با شماره تماس 03133801882 (واحد hse)تماس حاصل فرماييد.

محل و نحوه دريافت و ارسال اسناد و پيشنهادات: در مهلت مقرر با مراجعه به سايت WWW.SETADIRAN.IR اسناد را دريافت و پس از بارگذاري كليه پاكات در سامانه مذكور عالوه برآن اصل 
پاكت الف (تضمين شركت در فرايند ارجاع كار) به دبيرخانه كميسيون مناقصات شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان واقع در آدرس فوق الذكر تحويل نماييد. شركت هاي حاضر در 

مناقصه بايد كليه اسناد و پاكات تكميل شده را در مهلت مقرر با امضاي ديجيتال در سامانه ستاد بارگذاري نمايند .
شرايط متقاضيان:

-دارا بودن و ارائه گواهينامه تائيد صالحيت كار معتبر از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان محل فعاليت كه در آن مناقصه گر مجاز به فعاليت مرتبط با موضوع مناقصه باشد. تبصره: در صورتيكه 
ــتان اصفهان) اخذ و ارائه تأئيديه گواهينامه موصوف از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان اصفهان توسط برنده مناقصه  ــد (اس محل صدور گواهي صالحيت كار غير از استان محل فعاليت باش

الزامي است.
-دارا بودن وارائه گواهينامه تائيد صالحيت ايمني معتبر ازاداره كل تعاون ، كار ورفاه اجتماعي استان محل فعاليت.

توضيح اينكه تأمين اعتبار گواهينامه هاي مورد اشاره در بند 1 و 2 در طول مدت فرآيند تشريفات برگذاري مناقصه و اجراي كار، الزم و به عهده شركت كننده در مناقصه مي باشد.
-احراز امتياز قابل قبول در ارزيابي توانمندي بهداشت ، ايمني و زيست محيطي hse جهت شركت در مناقصه فوق 

-كليه مستندات در فرم ارزيابي hseمي بايست ضميمه فرم ها و بارگذاري در سامانه تداركات االكترونيكي دولت گردد. 
-ارائه تصوير كليه صفحات اساسنامه شركت و كارت ملي و شناسنامه مديرعامل و اعضاي هيئت مديره شركت و تصوير ثبت آگهي شركت به همراه آخرين تغييرات درروزنامه رسمي و كد اقتصادي و 

شناسه ملي و تصوير گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده الزامي است.
-قيمتها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد(خريد كاالي خارجي كه مشابه توليد داخلي دارند ممنوع مي باشد).

-ضروري است متقاضي كليه اسناد مناقصه و صورتجلسه توجيهي را قبل از ارائه پيشنهاد نرخ دريافت و يا علم وآگاهي كامل اعالم نرخ نمايند. 
-عدم ممنوع المعامله بودن شركت مناقصه گر(در صورت قرار داشتن در ليست شركتهاي ممنوع المعامله سپرده شركت در فرايند ارجاع كار به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد).

-تاريخ اعتبار پيشنهادات سه ماه بعد از بازگشايي پاكات نرخ مي باشد.
-مسئوليت صحت مستندات ارائه شده بر عهده متقاضي شركت در مناقصه بوده و در هر مرحله از مناقصه و فرآبند پس از آن جهت عقد قرارداد صحت آنها براي شركت محرز نگردد مناقصه و قرارداد ابطال و 
ضمانتنامه هاي ارائه شده ضبط مي گردد . برنده مناقصه مكلف به ارائه اصل يا كپي برابر با اصل مستندات بارگذاري شده مي باشد و در صورت هر گونه تناقض برابر قوانين و مقررات برخورد خواهد شد .

-كليه پيمانكاران مي بايست حداقل تا 48 ساعت قبل از تحويل پاكات صورت جلسه توجيهي را دريافت و با علم و آگاهي كامل اعالم نرخ نمايند .
(ضمناً ارائه كپي ضمانتنامه در تاريخ ارائه پيشنهاد، جهت اخذ تأئيديه هاي الزم ضمانتنامه به واحد امور مالي منطقه الزامي است).

الزم به توضيح است كليه مدارك متقاضيان مي بايست به ترتيب اشاره شده در آگهي در سامانه ستاد بارگذاري گردد و مدارك مربوط به ارزيابي hse در پاكت ارزيابي بارگزاري گردد.
  WWW.SHANA.IR  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:  مركز تماس : 41934-021             دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768  ضمناً متن آگهي در سايت

WWW.MONAGHESE.PORTAL.NIOPDC.IR  و HTTP://IETS.MPORG.IR .قابل رؤيت مي باشد . و اسناد مناقصه در سايتهاي ذيل قابل رؤيت مي باشد
ــتاد: 5-0316247001 فاكس:0316244427 كدپستي: 67455- ــركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان تلفن تماس س آدرس: اصفهان- خيابان چهار باغ باال- جنب پمپ بنزين-ش

81737
روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان

ــماره ثبت  ــافران ابدى به ش ــاران مس ــركت تعاونى همي ــرات ش آگهى تغيي
ــه مجمع  ــتناد صورتجلس ــه اس ــى 14008941567 ب ــه مل 4269 و شناس
ــب تاييديه  ــورخ 31/06/1400 و به موج ــوق العاده م عمومى عادى بطور ف
ــتان  ــماره7547مورخ16/8/1400 اداره تعاون كار ورفاه اجتماعى شهرس ش
ساوه تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1-جواد صفرى به شماره ملى0590004050 
ــماره ملى0602340829 وعباس زمانى حقگو به  ــكوتى به ش وعلى اصغر س
ــماره ملى0602376531 به عنوان اعضاى اصلى هيات مديره وناصر ملكى  ش
به شماره ملى0600113388 وحميده مهرابى به شماره ملى0600269078 
ــال انتخاب  ــه س ــات مديره براى مدت س ــى البدل هي ــوان اعضاى عل به عن
ــماره ملى0580057453 به عنوان  ــگرى به ش گرديدند. 2-محمدرضا عس
ــماره ملى0589901001 به عنوان بازرس  بازرس اصلى ونادعلى قزلجه به ش
ــال مالى انتخاب گرديدند. 2-سرمايه شركت از  على البدل براى مدت يك س
مبلغ4000000ريال به مبلغ5000000ريال منقسم به50سهم100000ريالى 
ومبلغ1000000ريالى به موجب گواهى شماره2510/د/281مورخ1400/6/31 
بانك توسعه شهيد چمران ساوه افزايش يافت و ماده مربوط در اساسنامه اصالح 
ــتان مركزى مرجع ثبت شركت ها و  گرديد./ اداره كل ثبت اسناد و امالك اس

موسسات غيرتجارى ساوه (1232929)

ــاختمان  ــت ثبتى اراضى وس ــون تعيين تكليف وضعي ــى موضوع قان اگهى اختصاص
ــن تكليف ــه قانون تعيي ــاده 13 اِئين نام ــاده 3 وم ــر م ــمى براب ــند رس  هاى فاقد س

برابر راى شماره 20412 مورخ 25/06/85 وراى اصالحى 1000698 مورخ 1400/9/1 
ــاختمان هاى فاقد  ــى اراضى وس ــف وضعيت ثبت ــون تعيين تكلي هييت موضوع قان
ــتقر در واحد ثبتى تصرفات مالكانه بال معارض اقاى خانم /گل عنبر  ــمى مس سند رس
ــماره ملى 6029665936 صادره از سراب فرزند  ــنامه 61 وبش منيرى بشماره شناس
ــدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث  ــه پرونده 20809 درشش يداله متقاضى كالس
ــاحت 338/75 مترمربع ازپالك 107 اصلى واقع در اراضى خارج  ــت بمس بنا شده اس
ــه 2 گرگان  ــش 3 حوزه ثبت ناحي ــا صادقيان بخ ــد صادق باب از مزرعه موقوفه محم
ــالع عموم مراتب  ــى دارد .لذا بمنظور اط ــادره حكايت از تصرفات متقاض طبق راى ص
ــبت به راى  ــخاصى كه نس ــود ازاين رو اش ــه فاصله پانزده روزاگهى ميش در دو نوبت ب
ــار اولين آگهى بمدت  ــته باشند ميتوانند از تاريخ انتش صادره فوق الذكر اعتراض داش
ــيد  ــليم و پس از اخذ رس ــماره پرونده به اين اداره تس ــراض خود را با ذكر ش دوماه اعت
ــود را به  ــت خ ــليم اعتراض به مرجع ثبتى، دادخواس ــاه از تاريخ تس ظرف مدت يكم
ــن اداره ارائه نمايند. ــت را به اي  مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى تقديم دادخواس

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/9/8   تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/24
 حجت اهللا تجرى 
 رييس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو گرگان

ــاختمان  اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
ــون تعيين تكليف ــاده 13 اِئين نامه قان ــمى برابر ماده 3 وم ــند رس  هاى فاقد س

ــى 1000698 مورخ  ــورخ 25/06/85 وراى اصالح ــماره 20412 م برابر راى ش
1400/9/1 هييت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى تصرفات مالكانه بال معارض اقاى خانم 
ــماره ملى 6029665936 صادره از  /گل عنبر منيرى بشماره شناسنامه 61 وبش
سراب فرزند يداله متقاضى كالسه پرونده 20809 درششدانگ يك قطعه زمين كه 
دران احداث بنا شده است بمساحت 338/75 مترمربع ازپالك 107 اصلى واقع در 
اراضى خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق بابا صادقيان بخش 3 حوزه ثبت ناحيه 
2 گرگان طبق راى صادره حكايت از تصرفات متقاضى دارد .لذا بمنظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشود ازاين رو اشخاصى كه نسبت به 
راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
بمدت دوماه اعتراض خود را با ذكر شماره پرونده به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى، دادخواست خود را به 
 مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارائه نمايند.

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/9/8  تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/24
حجت اهللا تجرى 
رييس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو گرگان

منطقه اصفهان

آگهي اعالم مفقودي 
اينجانب صمد عزتي مالك خودرو به شماره شهرباني ايران 30ـ  473 د 66 و شماره 
شاسي  NAAP41FE9EJ271534 و شماره موتور 163B0172732به علت 
ــناد مذكور را نموده است . لذا  ــناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اس فقدان اس
چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر 
ــركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهرانـ  كرج  حقوقي  ش
شهرك پيكان شهر ساختمان سهند طبقه 1 مراجعه نمايد . بديهي است پس از 

 تبريز  انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرراقدام خواهد شد.

ــبز خودروى سوارى پژو  اسناد مالكيت و برگ س
ــى 14245871 و  ــمار شاس ــه ش مدل 1384 ب
ــماره  ــماره موتور 12484125205 و به ش به ش
انتظامى 25 ايران 291 ن 92 مفقود شده و از درج 

 تبريزاعتبار ساقط است.

فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي(فشرده) يك مرحله اي
شناسه اگهى: 1232754          ( نوبت اول شماره 800/22925 )

تاريخ انتشار موضوع مناقصه
مناقصه در سامانه 

ستاد

مبلغ برآورد اوليه 
(ريال)

مبلغ تضمين 
شركت درفرآيند 
ارجاع كار(ريال)

مهلت دريافت 
اسناد ازسامانه 

ستاد

زمان و مكان جلسه 
توجيهي/ بازديد

مهلت  بارگذاري 
پاكات و اسناد 
درسامانه ستاد 

تا تاريخ

تاريخ/ مكان بازگشايي 
پاكات

مدت اجراي 
قرارداد

نوع تضمين

مناقصه 
واگذاري اداره 

امورسوختگيري 
هواپيمايي

 1400/9/10
ساعت 10

44,805,418,6892,240,270,934  1400/9/15
ساعت 19

       1400/09/17
ساعت 10صبح

سالن جلسات ستاد

 1400/9/29
ساعت 15

1400/9/30 ساعت 
8صبح (پاكت ارزيابي 
hse)و ساعت 11 صبح 
1400/10/1بازگشايي 

(پاكات الف، ب و ج)سالن 
جلسات ستاد به نشاني 

مناقصه گزار

يكسال 
شمسي

از نوع ضمانتنامه ها طبق جدول 
شماره 4 ماده 4 تصويب نامه هيأت 
وزيران به شماره 123402 مورخ 

94/9/22 ارائه گردد. در صورت واريز 
نقدي رسيد وجه امور مالي منطقه 

مورد تأئيد است.

 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومي يك مرحله اي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده )مربوط به  واگذاري اداره امور سوختگيري هواپيمايي به شماره فراخوان 
(20000919150000018) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه اسناد مورد نياز و پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي 
پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام 

در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
متقاضيان مي توانند بعد از انتشار فراخوان در سامانه ستاد نسبت به دريافت اسناد اين مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) اقدام نمايند.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف: به آدرس اصفهان- خيابان چهارباغ باال- چنب پمپ بنزين، امور قراردادها و تلفن تماس 
امورقراردادها 03136244618- تلفن تماس شركت: 03136247001 وجهت مدارك hse با شماره تماس 03133801882 (واحد hse)تماس حاصل فرماييد.

محل و نحوه دريافت و ارسال اسناد و پيشنهادات: در مهلت مقرر با مراجعه به سايت WWW.SETADIRAN.IR اسناد را دريافت و پس از بارگذاري كليه پاكات در سامانه مذكور عالوه برآن اصل 
پاكت الف (تضمين شركت در فرايند ارجاع كار) به دبيرخانه كميسيون مناقصات شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان واقع در آدرس فوق الذكر تحويل نماييد. شركت هاي حاضر در 

مناقصه بايد كليه اسناد و پاكات تكميل شده را در مهلت مقرر با امضاي ديجيتال در سامانه ستاد بارگذاري نمايند .
شرايط متقاضيان:

-دارا بودن و ارائه گواهينامه تائيد صالحيت كار معتبر از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان محل فعاليت كه در آن مناقصه گر مجاز به فعاليت مرتبط با موضوع مناقصه باشد. تبصره: در صورتيكه 
ــتان اصفهان) اخذ و ارائه تأئيديه گواهينامه موصوف از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان اصفهان توسط برنده مناقصه  ــد (اس محل صدور گواهي صالحيت كار غير از استان محل فعاليت باش

الزامي است.
-دارا بودن وارائه گواهينامه تائيد صالحيت ايمني معتبر ازاداره كل تعاون ، كار ورفاه اجتماعي استان محل فعاليت.

توضيح اينكه تأمين اعتبار گواهينامه هاي مورد اشاره در بند 1 و 2 در طول مدت فرآيند تشريفات برگذاري مناقصه و اجراي كار، الزم و به عهده شركت كننده در مناقصه مي باشد.
-احراز امتياز قابل قبول در ارزيابي توانمندي بهداشت ، ايمني و زيست محيطي hse جهت شركت در مناقصه فوق 

-كليه مستندات در فرم ارزيابي hseمي بايست ضميمه فرم ها و بارگذاري در سامانه تداركات االكترونيكي دولت گردد. 
-ارائه تصوير كليه صفحات اساسنامه شركت و كارت ملي و شناسنامه مديرعامل و اعضاي هيئت مديره شركت و تصوير ثبت آگهي شركت به همراه آخرين تغييرات درروزنامه رسمي و كد اقتصادي و 

شناسه ملي و تصوير گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده الزامي است.
-قيمتها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد(خريد كاالي خارجي كه مشابه توليد داخلي دارند ممنوع مي باشد).

-ضروري است متقاضي كليه اسناد مناقصه و صورتجلسه توجيهي را قبل از ارائه پيشنهاد نرخ دريافت و يا علم وآگاهي كامل اعالم نرخ نمايند. 
-عدم ممنوع المعامله بودن شركت مناقصه گر(در صورت قرار داشتن در ليست شركتهاي ممنوع المعامله سپرده شركت در فرايند ارجاع كار به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد).

-تاريخ اعتبار پيشنهادات سه ماه بعد از بازگشايي پاكات نرخ مي باشد.
-مسئوليت صحت مستندات ارائه شده بر عهده متقاضي شركت در مناقصه بوده و در هر مرحله از مناقصه و فرآبند پس از آن جهت عقد قرارداد صحت آنها براي شركت محرز نگردد مناقصه و قرارداد ابطال و 
ضمانتنامه هاي ارائه شده ضبط مي گردد . برنده مناقصه مكلف به ارائه اصل يا كپي برابر با اصل مستندات بارگذاري شده مي باشد و در صورت هر گونه تناقض برابر قوانين و مقررات برخورد خواهد شد .

-كليه پيمانكاران مي بايست حداقل تا 48 ساعت قبل از تحويل پاكات صورت جلسه توجيهي را دريافت و با علم و آگاهي كامل اعالم نرخ نمايند .
(ضمناً ارائه كپي ضمانتنامه در تاريخ ارائه پيشنهاد، جهت اخذ تأئيديه هاي الزم ضمانتنامه به واحد امور مالي منطقه الزامي است).

الزم به توضيح است كليه مدارك متقاضيان مي بايست به ترتيب اشاره شده در آگهي در سامانه ستاد بارگذاري گردد و مدارك مربوط به ارزيابي hse در پاكت ارزيابي بارگزاري گردد.
  WWW.SHANA.IR  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:  مركز تماس : 41934-021             دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768  ضمناً متن آگهي در سايت

WWW.MONAGHESE.PORTAL.NIOPDC.IR  و HTTP://IETS.MPORG.IR .قابل رؤيت مي باشد . و اسناد مناقصه در سايتهاي ذيل قابل رؤيت مي باشد
ــتاد: 5-0316247001 فاكس:0316244427 كدپستي: 67455- ــركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان تلفن تماس س آدرس: اصفهان- خيابان چهار باغ باال- جنب پمپ بنزين-ش

81737
روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان

ــماره ثبت  ــافران ابدى به ش ــاران مس ــركت تعاونى همي ــرات ش آگهى تغيي
ــه مجمع  ــتناد صورتجلس ــه اس ــى 14008941567 ب ــه مل 4269 و شناس
ــب تاييديه  ــورخ 31/06/1400 و به موج ــوق العاده م عمومى عادى بطور ف
ــتان  ــماره7547مورخ16/8/1400 اداره تعاون كار ورفاه اجتماعى شهرس ش
ساوه تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1-جواد صفرى به شماره ملى0590004050 
ــماره ملى0602340829 وعباس زمانى حقگو به  ــكوتى به ش وعلى اصغر س
ــماره ملى0602376531 به عنوان اعضاى اصلى هيات مديره وناصر ملكى  ش
به شماره ملى0600113388 وحميده مهرابى به شماره ملى0600269078 
ــال انتخاب  ــه س ــات مديره براى مدت س ــى البدل هي ــوان اعضاى عل به عن
ــماره ملى0580057453 به عنوان  ــگرى به ش گرديدند. 2-محمدرضا عس
ــماره ملى0589901001 به عنوان بازرس  بازرس اصلى ونادعلى قزلجه به ش
ــال مالى انتخاب گرديدند. 2-سرمايه شركت از  على البدل براى مدت يك س
مبلغ4000000ريال به مبلغ5000000ريال منقسم به50سهم100000ريالى 
ومبلغ1000000ريالى به موجب گواهى شماره2510/د/281مورخ1400/6/31 
بانك توسعه شهيد چمران ساوه افزايش يافت و ماده مربوط در اساسنامه اصالح 
ــتان مركزى مرجع ثبت شركت ها و  گرديد./ اداره كل ثبت اسناد و امالك اس

موسسات غيرتجارى ساوه (1232929)

ــاختمان  ــت ثبتى اراضى وس ــون تعيين تكليف وضعي ــى موضوع قان اگهى اختصاص
ــن تكليف ــه قانون تعيي ــاده 13 اِئين نام ــاده 3 وم ــر م ــمى براب ــند رس  هاى فاقد س

برابر راى شماره 20412 مورخ 25/06/85 وراى اصالحى 1000698 مورخ 1400/9/1 
ــاختمان هاى فاقد  ــى اراضى وس ــف وضعيت ثبت ــون تعيين تكلي هييت موضوع قان
ــتقر در واحد ثبتى تصرفات مالكانه بال معارض اقاى خانم /گل عنبر  ــمى مس سند رس
ــماره ملى 6029665936 صادره از سراب فرزند  ــنامه 61 وبش منيرى بشماره شناس
ــدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث  ــه پرونده 20809 درشش يداله متقاضى كالس
ــاحت 338/75 مترمربع ازپالك 107 اصلى واقع در اراضى خارج  ــت بمس بنا شده اس
ــه 2 گرگان  ــش 3 حوزه ثبت ناحي ــا صادقيان بخ ــد صادق باب از مزرعه موقوفه محم
ــالع عموم مراتب  ــى دارد .لذا بمنظور اط ــادره حكايت از تصرفات متقاض طبق راى ص
ــبت به راى  ــخاصى كه نس ــود ازاين رو اش ــه فاصله پانزده روزاگهى ميش در دو نوبت ب
ــار اولين آگهى بمدت  ــته باشند ميتوانند از تاريخ انتش صادره فوق الذكر اعتراض داش
ــيد  ــليم و پس از اخذ رس ــماره پرونده به اين اداره تس ــراض خود را با ذكر ش دوماه اعت
ــود را به  ــت خ ــليم اعتراض به مرجع ثبتى، دادخواس ــاه از تاريخ تس ظرف مدت يكم
ــن اداره ارائه نمايند. ــت را به اي  مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى تقديم دادخواس

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/9/8   تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/24
 حجت اهللا تجرى 
 رييس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو گرگان

ــاختمان  اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
ــون تعيين تكليف ــاده 13 اِئين نامه قان ــمى برابر ماده 3 وم ــند رس  هاى فاقد س
ــى 1000698 مورخ  ــورخ 25/06/85 وراى اصالح ــماره 20412 م برابر راى ش
1400/9/1 هييت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى تصرفات مالكانه بال معارض اقاى خانم 
ــماره ملى 6029665936 صادره از  /گل عنبر منيرى بشماره شناسنامه 61 وبش
سراب فرزند يداله متقاضى كالسه پرونده 20809 درششدانگ يك قطعه زمين كه 
دران احداث بنا شده است بمساحت 338/75 مترمربع ازپالك 107 اصلى واقع در 
اراضى خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق بابا صادقيان بخش 3 حوزه ثبت ناحيه 
2 گرگان طبق راى صادره حكايت از تصرفات متقاضى دارد .لذا بمنظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشود ازاين رو اشخاصى كه نسبت به 
راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
بمدت دوماه اعتراض خود را با ذكر شماره پرونده به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى، دادخواست خود را به 
 مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارائه نمايند.

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/9/8  تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/24
حجت اهللا تجرى 
رييس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو گرگان

منطقه اصفهان

آگهي مناقصه عمومي 
دو مرحله اي  7     /1400  

بانك صادرات ايران 
رجوع شود به صفحه  14  نوبت دوم

آگهي مناقصه عمومي
 دو مرحله اي  7     /1400  بانك صادرات ايران 

ــاخت پردازشى و ذخيره سازى ــتيبانى تجهيزات زيرس  1    - موضوع: مناقصه عمومي دو مرحله اي (1400/7) خريد، نصب، راه اندازي و پش
ــورخ 16 /09 /1400  ــنبه م ــاعت 14:00 روز سه ش ــار آگهي حداكثر تا س ــناد مناقصه: از تاريخ انتش 2    - مهلت، محل و نحوه دريافت اس
ــداركات واقع در:  ــه اداره كل ت ــه ب ــناد و مراجع ــد اس ــز وجه خري ــر و فيش واري ــايي معتب ــمي، كارت شناس ــه معرفي نامه رس ــا ارائ ب
ــاي زراعت.  ــا (اتاق 57)، آق ــپهر، طبقه 4، دايره قرارداده ــاختمان س ــماره 85، س ــعراى بهار، ش ــميه، نبش ملك الش  تهران، خيابان س
 3    - خريد اسناد مناقصه: واريز 000    /500  /2 ريال به حساب 0101540481007 اداره كل تداركات نزد بانك صادرات ايران (غير قابل استرداد)

4    - مهلت تسليم پاكت هاي پيشنهادي: تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 27 /09 /1400
 5    - محل تسليم پاكت هاي پيشنهادي: نشاني مندرج در بند2، طبقه 5، دبيرخانه كميسيون معامالت 

ــرط با اعتبار 3 ماه (4± روز)  و قابل تمديد  ــركت در مناقصه: ضمانت نامه بانكي (غير از بانك صادرات ايران) بدون قيد و ش  6    - تضمين ش
حسب درخواست بانك، يا چك بانكي بانك صادرات ايران در وجه اداره كل تداركات بانك صادرات ايران يا  واريز وجه نقد به حساب واحد 

برگزاركننده مناقصه (مندرج در بند 3) و ارائه رسيد آن به مبلغ 9,000,000,000 ريال. 
 ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

  نوبت دوم

 امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان
88498476

به جوان
 دوباره

 نگاه كن


