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فيلمبرداري و عكاسي از صحنه تصادف 
براي رفع شبهه

رئي�س اداره تصادفات پلي�س راهور ته�ران ب�زرگ تأكيد كرد 
كه رانن�دگان خودروهاي س�انحه دي�ده مي توانند ب�راي انجام 
كارشناس�ي از صحن�ه تص�ادف فيل�م و عك�س تهي�ه كنن�د. 
به گزارش جوان، سرهنگ احسان مؤمني توضيح داد: در تصادف هاي 
رانندگي كه در آن خسارت جاني به دنبال ندارد، رانندگان خودروهاي 
تصادفي در صورتي كه خودروشان قابل انتقال باشد بايد خودروها به 
سمت راس��ت جاده انتقال يابد و منتظر حضور پليس بمانند و بدين 

ترتيب از بروز ترافيك در معبر جلوگيري كنند. 
وي در خصوص عدم تمايل رانندگان به انتقال خودروها به حاشيه راه 
هم گفت: تعدادي از رانندگان بر اين باورند در صورت انتقال خودرو به 
حاشيه مسير تحقيقات كارشناسي و سهم مقصر به طور دقيق انجام 
نخواهد ش��د و بر همين اس��اس از انتقال خودرو به حاشيه راه امتناع 

مي ورزند. 
وي ادامه داد: براي اينكه شبهه اي در اعالم نظر كارشناسي پيش نيايد 
مي توانند از صحنه تصادف فيلم و عك��س بگيرند و بعد خودرو ها را به 
سمت راس��ت جاده هدايت كنند. س��رهنگ مؤمني گفت: رانندگان 
مي توانند مستندات تهيه ش��ده را در اختيار افسر پليس قرار دهند و 

نگران شبهه در نظريه كارشناسي نباشند.

4 كشته در طوفان استانبول 
طوفان شديد در شهر اس�تانبول تركيه چهاركشته و 38 مجروح 

برجاي گذاشت. 
دو روز قبل بود كه وزش طوفان در شهر استانبول تركيه منجر به بروز 
خسارت هاي زياد در شهر 15 ميليون نفري شد. شدت طوفان به حدي 
بود كه منجر به ريشه كن شدن درختان، از جاكندن سقف ساختمان ها 
و در هم تنيده شدن معابر ش��د. هواشناسي تركيه س��رعت توفان را 
1۲۹ كيلومتر در ساعت اعالم كرد كه با بارش باران و ريزش گل و الي 
همراه بود. در ساحل دريا كشتي ها و قايق هاي پهلو گرفته دچار خسارت 
زيادي شدند و منجر به متوقف ش��دن حمل و نقل دريايي شد. توفان 
همچنين مانع فرود برخي هواپيماها در فرودگاه هاي استانبول شد به 
طوري كه هواپيماها ناگزير به فرود در فرودگاه هاي خارج اس��تانبول 
شدند. امدادگران در جريان توفان و پس از آن با دشواري بسياري مواجه 
شدند و براساس آمار حادثه چهاركشته و 38 مجروح برجاي گذاشته 
است. براساس گزارش هواشناسي روز گذشته و امروز هم ورزش توفان 

با شدت كمتري ادامه دارد. 

كشف كاپشن هاي ترياكي 
در خانه عمه 

رف�ت و آمد مش�كوك پس�ر ج�وان ب�ه خانه عم�ه اش راز 
كاپشن هاي ترياكي او را برمال كرد. 

به گزارش جوان، روز ش��نبه 6 آذرماه امس��ال، زن 60 س��اله با 
كالنت��ري 13۲ نبرد تماس گرف��ت و مأم��وران را از اختالف با 
برادرزاده اش باخبر كرد و گفت: »ب��رادرزاده ام نويد نام دارد. او 
به منزل ما رفت و آمد زيادي دارد، اما نوي��د هر بار به بهانه هاي 
مختلف با من درگير مي ش��ود. حاال چند روزي است كه بعد از 
آخرين درگيري منزل را ترك كرده است و ديگر به خانه ام نيامده 
است. به او مشكوك هستم و از پليس درخواست كمك دارم چون 

در خانه بوي نامطبوعي احساس مي كنم.«
بعد از تماس زن سالخورده، مأموران به آدرس خانه او رفتند و در 
بررسي محل دريافتند بوي نامطبوع و مشكوك از سه كاپشن كه 

متعلق به برادرزاده پيرزن است به مشام مي رسد. 
با انتقال كاپش��ن ها به كالنتري و بررس��ي آنها مش��خص شد، 
لباس ها آغشته به مواد مخدر بوده و بيش از 10 كيلوگرم ترياك 
و ۲00 عدد قرص غير مجاز ب��ه صورت ماهرانه در كاپش��ن ها 

جاساز شده است. 
سرهنگ سيد محمد رضا موس��وي، رئيس كالنتري 13۲ نبرد 
گفت: »با به دست آمدن اين اطالعات پسر جوان تحت تعقيب قرار 
گرفت تا اينكه در مدت زمان كمي در مخفيگاهش شناسايي و 
بازداشت شد. با انتقال متهم به كالنتري، او بعد از انجام تحقيقات 

اوليه براي سيرمراحل قانوني به مراجع قضايي معرفي شد.«

اجراي كامل تش�ريفات قانون�ي در مورد 
پرونده مردي كه در يك نزاع مرتكب قتل 
شده بود سبب شد تا او چندي قبل به محل 
اجراي حكم در زندان رجايي شهر منتقل 
ش�ود. در حالي كه طن�اب دار روي گردن 
متهم قرار گرفته و حكم در حال اجرا بود 
گريه هاي بي امان متهم و توبه او سبب شد 
اجراي حكم به دس�تور قاضي شهرياري 
امورجناي�ي  دادس�راي  سرپرس�ت 
متوق�ف و با مس�اعدت رئيس دس�تگاه 
قض�ا متهم ب�ا پرداخ�ت ديه آزاد ش�ود. 
به گزارش ج��وان، ده��م آذرماه س��ال 87 
مأم��وران پليس ته��ران از حادثه ن��زاع در 
س��اختماني در حال س��اخت حوالي ميدان 
ونك با خبر و در محل حاضر شدند. بررسي ها 
نشان داد كه چند مرد با هم درگيري خونين 
را رقم زده اند. تحقيقات بيشتر نشان داد كه 
يكي از ش��ركت كنندگان در نزاع كه مردي 
3۹ س��اله به نام س��اعد بود با ضربه چاقو از 
ناحيه گ��ردن هدف قرار گرفت��ه و جانش را 
از دست داده است. همچنين چند نفر ديگر 
از شركت كنندگان در نزاع زخمي شده و به 

بيمارستان منتقل شده بودند. 
از  تحقي��ق  ب��ا  بع��دي  بررس��ي هاي 
شركت كنندگان در نزاع مشخص كرد عامل 
قتل محسن نام دارد كه خودش هم در جريان 
حادثه مصدوم ش��ده است. محسن وقتي در 
اين باره بازجويي شد به جرمش اعتراف كرد 

و ماجرا را شرح داد. 
او گفت: من كارگر س��اختماني هستم و در 

ساختماني در حال ساخت كار مي كنم. يكي 
از دوستانم نريمان نام داشت و در ساختمان 
در حال س��اختي حوالي مي��دان ونك كار 
مي كرد. من مدتي بود كه روزهاي آخر هفته 
به ساختماني كه نريمان كار مي كرد مي رفتم 
و با او و دوس��تانش فيلم تماش��ا مي كرديم. 
آخرين بار كه به آنجا رفت��م يكي از كارگران 
اعتراض كرد و خواس��ت ديگر به آنجا نروم. 
او گفت كه من وس��ايل آنها را به هم ريخته 
و لوازمي را هم برداشته ام. من اما به حرفش 
اعتراض كردم با اين ح��ال به اعتراضم ادامه 
ندادم و به محل كارم برگش��تم. ماجرا را به 
دوس��تانم گفت��م و تصميم گرفتي��م به آن 
ساختمان برگرديم و با مردي كه من را دعوا 

كرده بود درگير شويم.
 به هر حال اين اتفاق افتاد و ما س��اعتي بعد 
در آن ساختمان در حال دعوا بوديم. در آن 
دعوا يك نف��ر با ضربه چوب به س��رم كوبيد 
كه زخمي ش��دم. همان لحظه س��اعد براي 
ميانجيگري وارد دعوا شد كه نمي دانم چطور 
ضربه چاقو به گردنش برخورد كرد و جانش 

را از دست داد. 
با اعتراف متهم، بازپرس او را به اتهام قتل عمد 
مجرم شناخت و پرونده با صدور كيفرخواست 
به شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان تهران 
فرستاده ش��د. از آنجا كه اولي��اي دم پرونده 
شناس��ايي نش��دند رئيس قوه قضائيه براي 
متهم درخواست قصاص كرد. محسن وقتي 
در جايگاه قرار گرف��ت اتهامش را پذيرفت و 
گفت كه براي قتل به آنجا نرفته بود. او گفت 

از كاري كه كرده پشيمان است و ماجرا را بار 
ديگر شرح داد. متهم گفت: وقتي ضربه چوب 
به سرم برخورد كرد گيج ش��دم و نمي دانم 
ضربه چاق��و چطور به مقت��ول برخورد كرد. 
رأي دادگاه با تأييد در ش��عبه 31ديوان عالي 
كش��ور مراحل اجراي حكم را طي كرد و نام 
محسن در ليس��ت محكومان به مرگ ثبت 
ش��د. پس از آن پرونده در شعبه سوم اجراي 
احكام دادس��راي امور جنايي در نوبت اجرا 
قرار گرفت. بعد از كامل ش��دن بررس��ي ها 
محسن چندي قبل از سلول خود در زندان 
رجايي شهر كرج به محل اجراي حكم منتقل 
ش��د. وقتي طناب دار روي گردن متهم قرار 
گرفت و همه چيز براي اجراي حكم مهيا شد 
متهم شروع به گريه كرد و گفت كه در زندان 
توبه كرده و رفتار درستي داشته است. او گفت 
كه پس انداز 30 ميليون توماني دارد. متهم از 
قاضي اجراي حكم مهلت خواست تا اولياي دم 
را پيدا كرده و رضايت آنها را جلب كند. وقتي 
اوراق پرونده از س��وي قاضي شهرياري ورق 
خورد وي دستور توقف اجراي حكم را صادر 
و طناب دار از گردن متهم برداش��ته و او به 
سلول خود منتقل ش��د. در شاخه ديگري از 
بررسي ها پرونده به دفتر رئيس قوه قضائيه 
ارسال شد. رئيس دستگاه قضا بعد از بررسي 
اوراق پرونده ش��خصيت متهم با درخواست 
سرپرست دادسراي امور جنايي موافقت كرد. 
پس از آن بود كه متهم ديه م��ورد نظر را به 
حساب دادگستري واريز كرد و چند روز قبل 

از زندان آزاد شد. 

بخشش قاتل زير تيغ

آگهي اعالم مفقودي 
اينجانب بزرگمهر رحيمي بوياغچي مالك خودرو به شماره شهرباني ايران 77ـ  
376 ي 85 و شماره شاسي  83028813 و شماره موتور 12483062425به 
علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است . 
لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت 10 روز به 
دفتر حقوقي  شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهرانـ  
كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سهند طبقه 1 مراجعه نمايد . بديهي است 
پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرراقدام خواهد شد.                       تبريز

تمام مدارك( اعم از سند كمپانى، كارت ماشين و برگ 
ــوارى پرايد  مدل 1382 و به  ــبز و ... ) خودروى س س
شماره انتظامى 15 ايران 422 ن 11 و به شماره موتور 
   S1412282980057 00511889 و به شماره شاسى

 تبريزمفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى مناقصه عمومى
 يك مرحله اى شماره 8016/00       نوبت اول

تهيه و اجراى پروژه تغيير كاربرى پاركينگ ساختمان ICT پااليشگاه هشتم به ساختمان اداري مطابق الزامات پدافندي 

آگهى فقدان سند مالكيت"
ــماره 38904 مورخ  ــن على مقدم برابر وكالت نامه ش نظر به اينكه آقاى محس
1400/7/17 دفتر 171 مشهد از ورثه مرحوم غالمحسين حسن نژاد به استناد 
اوراق استشهاديه جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه 
نموده و مدعى است سند مالكيت ثالث ده هزار و چهارصد متر مشاع از سيزده هزار 
وچهار صد متر مربع ششدانگ به شماره پالك 13 فرعى از162-  اصلى بخش نه 
مشهد مفقود شده است.با بررسى دفتر امالك معلوم شد ،مالكيت نامبرده ذيل 
ــند مالكيت به شماره  ــماره 259 صفحه 258 شماره 45110 ثبت وس دفتر ش
ــت.دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد،لذا به  2/391985 صادر گرديده اس
استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبتى مراتب يك نوبت آگهى ومتذكر ميگردد 
هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده و يا مدعى وجود سند 
ــار آگهى  ــدت ده روز از تاريخ انتش ــتى ظرف م مالكيت نزد خود ميباشد،بايس
اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين 
اداره تسليم نمايد.بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و 
يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور 

سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.
بشير پاشايى- ثبت اسناد وامالك ناحيه 5 مشهد مقدس- م الف 667

"آگهى فقدان سند مالكيت"
نظر به اينكه خانم سارا تحققى عليائى با شماره ملى 0946526192 به استناد 
ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره  ــهاديه جهت دريافت س اوراق استش
ــند مالكيت 1175,79 مشاع از 15583100  مراجعه نموده و مدعى است ،س
سهم ششدانگ پالك فرعى از 116- اصلى بخش نه مشهد مفقود شده است. 
بابررسى دفتر امالك معلوم شد ،مالكيت نامبرده در ذيل دفتر امالك الكترونيك 
139520306003001394 ثبت و سند مالكيت به شماره 059994 سرى 
ــت. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد،لذا به  ب سال 93 صادر گرديده اس
استناد ماده 120 آيين نامه قانون ثبت ،مراتب يك نوبت آگهى صادر و متذكر 
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده و يا مدعى   ميگردد ،هركس نس
ــتى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار  وجود سند مالكيت نزد خود است ،بايس
آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى 
به اين اداره تسليم نمايد.بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند رسمى نسبت به صدور 

سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد 
 بشير پاشايى-رييس ثبت اسناد و امالك ناحيه پنج مشهد- م الف 668

 

شركت ملى گاز ايران
شركت مجتمع  گاز  پارس  جنوبي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد نسبت به واگذارى تهيه و اجراى پروژه تغيير كاربرى پاركينگ ساختمان ICT پااليشگاه هشتم به 

ساختمان اداري مطابق استانداردها و الزامات پدافندي مجتمع گاز پارس جنوبي، از طريق انتشار فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى مناقصه 
عمومى يك مرحله اى به شماره 00/8016 در سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سامانه ستاد) اقدام نمايد. كليه مراحل برگزارى فراخوان ارزيابى 

كيفى از دريافت و تحويل اسناد استعالم ارزيابى كيفى تا ارسال دعوتنامه جهت ادامه ساير مراحل مناقصه، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سامانه ستاد) به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و به پيشنهادهاى خارج از سامانه ستاد ترتيب اثر داده نخواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل 

ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
تاريخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد :  1400/09/13

شماره فراخوان در سامانه ستاد ايران : 2000093498000589
مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابى كيفى :  ساعت:  08:00 روز شنبه تاريخ      1400/09/20 
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابى كيفى :    ساعت 16:00 روز شنبه   تاريخ      1400/10/04 

برآورد اوليه معادل 14,502,638,586ريال و تضمين شركت در فرايند ارجاع كار به مبلغ 725,132,000ريال و به صورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين 
شماره 123402/ت50659 هـ مورخ 94/09/22 هيات وزيران است. مناقصه گران تاييد صالحيت شده، در مرحله ارائه پيشنهاد قيمت، پس از تهيه و بارگذارى تصوير آن در 

سامانه ستاد، اصل آن را در مهلت مقرر به دفتر خدمات پيمانهاى پااليشگاه هشتم واقع در عسلويه تسليم خواهند نمود. 
اطالعات و اسناد مناقصه عمومى پس از برگزارى فرآيند ارزيابى كيفى و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران تاييد صالحيت شده ارسال خواهد شد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت WWW.SPGC.IR و يا به نشانى استان بوشهر، عسلويه، منطقه ويژه 
اقتصادى انرژى پارس، شركت مجتمع گاز پارس جنوبى، فازهاى 20و21، پااليشگاه هشتم، ساختمان ادارى، خدمات پيمانها، مراجعه و يا با شماره تلفن هاى 31319681-3-

077 و 31319201-077 و دورنگار 077-31319207تماس حاصل نمايند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :

مركز تماس : 41934- 021      دفتر ثبت نام  : 88969737 و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها، در بخش "ثبت نام/پروفايل تامين كننده / مناقصه گر" سايت سامانه ستاد (www.setadiran.ir) موجود است.

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي
شناسه آگهى:1232754

ــايى  ــند نقل و انتقال و كارت شناس ــبز، برگ كمپانى، س برگ س
ــپ 2400 مدل  ــوز تي ــان دو گانه س ــت ون نيس ــودرو كاميون خ
ــران22 - 175 ن 55)  ــماره پالك ( اي 1386 رنگ آبى روغنى ش
 111240Kــى ــماره شاس ــماره موتور 399272 ش به ش
ــاقط  ــده و از درجه اعتبار س  متعلق به اكبر بابايى مفقود ش

مى باشد.البرز

ــى ال ايكس آى  ــد تيپ ج ــودرو پراي برگ كمپانى، خ
ــالك ــماره پ ــى ش ــفيد روغن ــگ س ــدل 1385 رن  م

ــماره موتور 1818895   ( ايران11 - 292 ى 45) به ش
شماره شاسى S 1412285017073متعلق به مهدى 
ــاقط  ــده و از درجه اعتبار س ــود ش ــهبازى خواه مفق  ش

مى باشد. البرز

ــيكلت سيستم  ــايى موتور س ــبز و كارت شناس برگ س
ــره اى  ــگ نق ــدل 1390 رن ــپ 125CC م ــى  تي نام
ــماره پالك ( ايران 541_ 24943) به شماره موتور    ش
 125A9203682 ــماره تنه 0124NBE020207 ش
متعلق به احمد يزدانفرمفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.البرز

آگهي مناقصه عمومى
پروژه خريد ،نصب و راه اندازى كليه تجهيزات مورد نياز 2 ايستگاه سنجش ذرات معلق جهت اندازه گيرى همزمان PM1,PM2,5 و PM10 به همراه سيستم كاليبراسيون 

و قطعات مصرفى با داشتن استاندارد EPA   و رعايت الزامات مربوط به تائيديه هاي  Tuv و ياMcert جهت شهر اصفهان

عنوان مناقصه
مبلغ فيش واريزى(ريال)

جهت دريافت اسناد 

خريد ،نصب و راه اندازى كليه تجهيزات مورد نياز 2 ايستگاه سنجش ذرات معلق جهت اندازه گيرى 1
1/500/000همزمان PM1,PM2,5 و PM10 به همراه سيستم كاليبراسيون و قطعات مصرفى 

شهردارى اصفهان در نظر دارد در راستاى توسعه طرح جامع كنترل كيفي آلودگي هاي ناشي از  منابع متحرك آلودگى هوا  نسبت برگزاري مناقصه عمومي و انتخاب پيمانكاران ذيصالح جهت  مناقصه ذيل  اقدام نمايد:
تذكرات:

واجدين شرايط مى توانند از  روز چهارشنبه  مورخ 1400/09/10 تا روز  دوشنبه مورخ  1400/09/22  همه روزه باستثناي ايام تعطيل، در ساعات ادارى به حوزه معاونت حمل ونقل و ترافيك ((به 
آدرس اصفهان- بزرگراه شهيد چمران- نرسيده به پل چمران – ابتداى خيابان اشراق شمالى- روبروى پاركينگ شهيد چمران ، طبقه دوم، اداره پيمان)) مراجعه و با ارائه معرفى نامه كتبى معتبر 

از شركت و اصل فيش واريزى خريد اسناد  ، نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.
شايان ذكر است هزينه خريد اسناد مناقصه معادل مبلغ جدول فوق مى باشد، كه مى بايست طى فيش واريزى به شماره حساب 100800800  بانك شهر  به نام شهردارى اصفهان واريز شود.

درضمن تلفن پاسخگويى به سئواالت فني احتمالى متقاضيان شركت در مناقصه34593737 -031 داخلى 217 مي باشد.
كليه اسناد مناقصه مى بايست توسط شركت كننده، تائيد، مهر و امضا  اصيل شده و طبق شرايط مناقصه ضميمه پيشنهاد گردد.

ــاعت 12، به دبيرخانه حراست حوزه معاونت حمل و نقل و  شركت كنندگان مى بايست پيشنهادات خود را در روزهاى سه شنبه مورخ 1400/09/23 و چهارشنبه 1400/09/24  حداكثر تا س
ترافيك به آدرس مذكور تحويل نمايند. بديهى است دريافت پاكتها بعد از ساعت مقرر امكان پذير  نميباشد.

تاريخ  برگزارى كميسيون معامالت و بازگشايى پاكات يكشنبه  مورخ 1400/09/28 راس ساعت 9:30 صبح در محل حوزه معاونت حمل ونقل و ترافيك مى باشد.
شايان ذكر است توصيه ميگردد نماينده تام االختيار و مطلع به آناليز قيمت پيشنهادى و موارد فني، با معرفى نامه كتبى از شركت كننده در مناقصه ،در روز بازگشائى پاكتها جهت ارائه توضيحات 

تكميلى احتمالى در محل معاونت حمل و نقل و ترافيك  حضور يابد.
شهردارى اصفهان در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار است.

برنده مناقصه جهت عقد قرارداد بايد معادل 10 درصد مبلغ مورد پيمان را به عنوان تضمين  انجام تعهدات پيمان به صورت ضمانتنامه بانكى ، به شهردارى تسليم نمايد.
هرگاه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

ساير اطالعات و جزئيات مربوطه، در اسناد مناقصه درج گرديده است.
جهت دريافت اطالعات بيشتر به آدرس اينترنتى http://www.isfahan.ir مراجعه نمائيد.

 حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيك شهردارى اصفهان

آگهي اعالم مفقودي 
اينجانب بزرگمهر رحيمي بوياغچي مالك خودرو به شماره شهرباني ايران 77ـ  
376 ي 85 و شماره شاسي  83028813 و شماره موتور 12483062425به 
علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است . 
لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت 10 روز به 
دفتر حقوقي  شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهرانـ  
كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سهند طبقه 1 مراجعه نمايد . بديهي است 
پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرراقدام خواهد شد.                       تبريز

تمام مدارك( اعم از سند كمپانى، كارت ماشين و برگ 
ــوارى پرايد  مدل 1382 و به  ــبز و ... ) خودروى س س
شماره انتظامى 15 ايران 422 ن 11 و به شماره موتور 
   S1412282980057 00511889 و به شماره شاسى

 تبريزمفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى مناقصه عمومى
 يك مرحله اى شماره 8016/00       نوبت اول

تهيه و اجراى پروژه تغيير كاربرى پاركينگ ساختمان ICT پااليشگاه هشتم به ساختمان اداري مطابق الزامات پدافندي 

آگهى فقدان سند مالكيت"
ــماره 38904 مورخ  ــن على مقدم برابر وكالت نامه ش نظر به اينكه آقاى محس
1400/7/17 دفتر 171 مشهد از ورثه مرحوم غالمحسين حسن نژاد به استناد 
اوراق استشهاديه جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه 
نموده و مدعى است سند مالكيت ثالث ده هزار و چهارصد متر مشاع از سيزده هزار 
وچهار صد متر مربع ششدانگ به شماره پالك 13 فرعى از162-  اصلى بخش نه 
مشهد مفقود شده است.با بررسى دفتر امالك معلوم شد ،مالكيت نامبرده ذيل 
ــند مالكيت به شماره  ــماره 259 صفحه 258 شماره 45110 ثبت وس دفتر ش
ــت.دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد،لذا به  2/391985 صادر گرديده اس
استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبتى مراتب يك نوبت آگهى ومتذكر ميگردد 
هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده و يا مدعى وجود سند 
ــار آگهى  ــدت ده روز از تاريخ انتش ــتى ظرف م مالكيت نزد خود ميباشد،بايس
اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين 
اداره تسليم نمايد.بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و 
يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور 

سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.
بشير پاشايى- ثبت اسناد وامالك ناحيه 5 مشهد مقدس- م الف 667

"آگهى فقدان سند مالكيت"
نظر به اينكه خانم سارا تحققى عليائى با شماره ملى 0946526192 به استناد 
ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره  ــهاديه جهت دريافت س اوراق استش
ــند مالكيت 1175,79 مشاع از 15583100  مراجعه نموده و مدعى است ،س
سهم ششدانگ پالك فرعى از 116- اصلى بخش نه مشهد مفقود شده است. 
بابررسى دفتر امالك معلوم شد ،مالكيت نامبرده در ذيل دفتر امالك الكترونيك 
139520306003001394 ثبت و سند مالكيت به شماره 059994 سرى 
ــت. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد،لذا به  ب سال 93 صادر گرديده اس
استناد ماده 120 آيين نامه قانون ثبت ،مراتب يك نوبت آگهى صادر و متذكر 
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده و يا مدعى   ميگردد ،هركس نس
ــتى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار  وجود سند مالكيت نزد خود است ،بايس
آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى 
به اين اداره تسليم نمايد.بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند رسمى نسبت به صدور 

سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد 
 بشير پاشايى-رييس ثبت اسناد و امالك ناحيه پنج مشهد- م الف 668

 

شركت ملى گاز ايران
شركت مجتمع  گاز  پارس  جنوبي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد نسبت به واگذارى تهيه و اجراى پروژه تغيير كاربرى پاركينگ ساختمان ICT پااليشگاه هشتم به 

ساختمان اداري مطابق استانداردها و الزامات پدافندي مجتمع گاز پارس جنوبي، از طريق انتشار فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى مناقصه 
عمومى يك مرحله اى به شماره 00/8016 در سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سامانه ستاد) اقدام نمايد. كليه مراحل برگزارى فراخوان ارزيابى 

كيفى از دريافت و تحويل اسناد استعالم ارزيابى كيفى تا ارسال دعوتنامه جهت ادامه ساير مراحل مناقصه، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سامانه ستاد) به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و به پيشنهادهاى خارج از سامانه ستاد ترتيب اثر داده نخواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل 

ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
تاريخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد :  1400/09/13

شماره فراخوان در سامانه ستاد ايران : 2000093498000589
مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابى كيفى :  ساعت:  08:00 روز شنبه تاريخ      1400/09/20 
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابى كيفى :    ساعت 16:00 روز شنبه   تاريخ      1400/10/04 

برآورد اوليه معادل 14,502,638,586ريال و تضمين شركت در فرايند ارجاع كار به مبلغ 725,132,000ريال و به صورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين 
شماره 123402/ت50659 هـ مورخ 94/09/22 هيات وزيران است. مناقصه گران تاييد صالحيت شده، در مرحله ارائه پيشنهاد قيمت، پس از تهيه و بارگذارى تصوير آن در 

سامانه ستاد، اصل آن را در مهلت مقرر به دفتر خدمات پيمانهاى پااليشگاه هشتم واقع در عسلويه تسليم خواهند نمود. 
اطالعات و اسناد مناقصه عمومى پس از برگزارى فرآيند ارزيابى كيفى و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران تاييد صالحيت شده ارسال خواهد شد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت WWW.SPGC.IR و يا به نشانى استان بوشهر، عسلويه، منطقه ويژه 
اقتصادى انرژى پارس، شركت مجتمع گاز پارس جنوبى، فازهاى 20و21، پااليشگاه هشتم، ساختمان ادارى، خدمات پيمانها، مراجعه و يا با شماره تلفن هاى 31319681-3-

077 و 31319201-077 و دورنگار 077-31319207تماس حاصل نمايند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :

مركز تماس : 41934- 021      دفتر ثبت نام  : 88969737 و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها، در بخش "ثبت نام/پروفايل تامين كننده / مناقصه گر" سايت سامانه ستاد (www.setadiran.ir) موجود است.

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي
شناسه آگهى:1232754

ــايى  ــند نقل و انتقال و كارت شناس ــبز، برگ كمپانى، س برگ س
ــپ 2400 مدل  ــوز تي ــان دو گانه س ــت ون نيس ــودرو كاميون خ
ــران22 - 175 ن 55)  ــماره پالك ( اي 1386 رنگ آبى روغنى ش
 111240Kــى ــماره شاس ــماره موتور 399272 ش به ش
ــاقط  ــده و از درجه اعتبار س  متعلق به اكبر بابايى مفقود ش

مى باشد.البرز

ــى ال ايكس آى  ــد تيپ ج ــودرو پراي برگ كمپانى، خ
ــالك ــماره پ ــى ش ــفيد روغن ــگ س ــدل 1385 رن  م

ــماره موتور 1818895   ( ايران11 - 292 ى 45) به ش
شماره شاسى S 1412285017073متعلق به مهدى 
ــاقط  ــده و از درجه اعتبار س ــود ش ــهبازى خواه مفق  ش

مى باشد. البرز

ــيكلت سيستم  ــايى موتور س ــبز و كارت شناس برگ س
ــره اى  ــگ نق ــدل 1390 رن ــپ 125CC م ــى  تي نام
ــماره پالك ( ايران 541_ 24943) به شماره موتور    ش
 125A9203682 ــماره تنه 0124NBE020207 ش
متعلق به احمد يزدانفرمفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.البرز

آگهي مناقصه عمومى
پروژه خريد ،نصب و راه اندازى كليه تجهيزات مورد نياز 2 ايستگاه سنجش ذرات معلق جهت اندازه گيرى همزمان PM1,PM2,5 و PM10 به همراه سيستم كاليبراسيون 

و قطعات مصرفى با داشتن استاندارد EPA   و رعايت الزامات مربوط به تائيديه هاي  Tuv و ياMcert جهت شهر اصفهان

عنوان مناقصه
مبلغ فيش واريزى(ريال)

جهت دريافت اسناد 

خريد ،نصب و راه اندازى كليه تجهيزات مورد نياز 2 ايستگاه سنجش ذرات معلق جهت اندازه گيرى 1
1/500/000همزمان PM1,PM2,5 و PM10 به همراه سيستم كاليبراسيون و قطعات مصرفى 

شهردارى اصفهان در نظر دارد در راستاى توسعه طرح جامع كنترل كيفي آلودگي هاي ناشي از  منابع متحرك آلودگى هوا  نسبت برگزاري مناقصه عمومي و انتخاب پيمانكاران ذيصالح جهت  مناقصه ذيل  اقدام نمايد:
تذكرات:

واجدين شرايط مى توانند از  روز چهارشنبه  مورخ 1400/09/10 تا روز  دوشنبه مورخ  1400/09/22  همه روزه باستثناي ايام تعطيل، در ساعات ادارى به حوزه معاونت حمل ونقل و ترافيك ((به 
آدرس اصفهان- بزرگراه شهيد چمران- نرسيده به پل چمران – ابتداى خيابان اشراق شمالى- روبروى پاركينگ شهيد چمران ، طبقه دوم، اداره پيمان)) مراجعه و با ارائه معرفى نامه كتبى معتبر 

از شركت و اصل فيش واريزى خريد اسناد  ، نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.
شايان ذكر است هزينه خريد اسناد مناقصه معادل مبلغ جدول فوق مى باشد، كه مى بايست طى فيش واريزى به شماره حساب 100800800  بانك شهر  به نام شهردارى اصفهان واريز شود.

درضمن تلفن پاسخگويى به سئواالت فني احتمالى متقاضيان شركت در مناقصه34593737 -031 داخلى 217 مي باشد.
كليه اسناد مناقصه مى بايست توسط شركت كننده، تائيد، مهر و امضا  اصيل شده و طبق شرايط مناقصه ضميمه پيشنهاد گردد.

ــاعت 12، به دبيرخانه حراست حوزه معاونت حمل و نقل و  شركت كنندگان مى بايست پيشنهادات خود را در روزهاى سه شنبه مورخ 1400/09/23 و چهارشنبه 1400/09/24  حداكثر تا س
ترافيك به آدرس مذكور تحويل نمايند. بديهى است دريافت پاكتها بعد از ساعت مقرر امكان پذير  نميباشد.

تاريخ  برگزارى كميسيون معامالت و بازگشايى پاكات يكشنبه  مورخ 1400/09/28 راس ساعت 9:30 صبح در محل حوزه معاونت حمل ونقل و ترافيك مى باشد.
شايان ذكر است توصيه ميگردد نماينده تام االختيار و مطلع به آناليز قيمت پيشنهادى و موارد فني، با معرفى نامه كتبى از شركت كننده در مناقصه ،در روز بازگشائى پاكتها جهت ارائه توضيحات 

تكميلى احتمالى در محل معاونت حمل و نقل و ترافيك  حضور يابد.
شهردارى اصفهان در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار است.

برنده مناقصه جهت عقد قرارداد بايد معادل 10 درصد مبلغ مورد پيمان را به عنوان تضمين  انجام تعهدات پيمان به صورت ضمانتنامه بانكى ، به شهردارى تسليم نمايد.
هرگاه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

ساير اطالعات و جزئيات مربوطه، در اسناد مناقصه درج گرديده است.
جهت دريافت اطالعات بيشتر به آدرس اينترنتى http://www.isfahan.ir مراجعه نمائيد.

 حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيك شهردارى اصفهان

ــايى  ــند نقل و انتقال و كارت شناس ــبز، برگ كمپانى، س برگ س
ــپ 2400 مدل  ــوز تي ــان دو گانه س ــت ون نيس ــودرو كاميون خ
ــران22 - 175 ن 55)  ــماره پالك ( اي 1386 رنگ آبى روغنى ش
 111240Kــى ــماره شاس ــماره موتور 399272 ش به ش
ــاقط  ــده و از درجه اعتبار س  متعلق به اكبر بابايى مفقود ش

مى باشد.البرز

ــى ال ايكس آى  ــد تيپ ج ــودرو پراي برگ كمپانى، خ
ــالك ــماره پ ــى ش ــفيد روغن ــگ س ــدل 1385 رن  م

ــماره موتور 1818895   ( ايران11 - 292 ى 45) به ش
شماره شاسى S 1412285017073متعلق به مهدى 
ــاقط  ــده و از درجه اعتبار س ــود ش ــهبازى خواه مفق  ش

مى باشد. البرز

ــيكلت سيستم  ــايى موتور س ــبز و كارت شناس برگ س
ــره اى  ــگ نق ــدل 1390 رن ــپ 125CC م ــى  تي نام
ــماره پالك ( ايران 541_ 24943) به شماره موتور    ش
 125A9203682 ــماره تنه 0124NBE020207 ش
متعلق به احمد يزدانفرمفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.البرز

آگهي مناقصه عمومى
پروژه خريد ،نصب و راه اندازى كليه تجهيزات مورد نياز 2 ايستگاه سنجش ذرات معلق جهت اندازه گيرى همزمان PM1,PM2,5 و PM10 به همراه سيستم كاليبراسيون 

و قطعات مصرفى با داشتن استاندارد EPA   و رعايت الزامات مربوط به تائيديه هاي  Tuv و ياMcert جهت شهر اصفهان

عنوان مناقصه
مبلغ فيش واريزى(ريال)

جهت دريافت اسناد 

خريد ،نصب و راه اندازى كليه تجهيزات مورد نياز 2 ايستگاه سنجش ذرات معلق جهت اندازه گيرى 1
1/500/000همزمان PM1,PM2,5 و PM10 به همراه سيستم كاليبراسيون و قطعات مصرفى 

شهردارى اصفهان در نظر دارد در راستاى توسعه طرح جامع كنترل كيفي آلودگي هاي ناشي از  منابع متحرك آلودگى هوا  نسبت برگزاري مناقصه عمومي و انتخاب پيمانكاران ذيصالح جهت  مناقصه ذيل  اقدام نمايد:
تذكرات:

واجدين شرايط مى توانند از  روز چهارشنبه  مورخ 1400/09/10 تا روز  دوشنبه مورخ  1400/09/22  همه روزه باستثناي ايام تعطيل، در ساعات ادارى به حوزه معاونت حمل ونقل و ترافيك ((به 
آدرس اصفهان- بزرگراه شهيد چمران- نرسيده به پل چمران – ابتداى خيابان اشراق شمالى- روبروى پاركينگ شهيد چمران ، طبقه دوم، اداره پيمان)) مراجعه و با ارائه معرفى نامه كتبى معتبر 

از شركت و اصل فيش واريزى خريد اسناد  ، نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.
شايان ذكر است هزينه خريد اسناد مناقصه معادل مبلغ جدول فوق مى باشد، كه مى بايست طى فيش واريزى به شماره حساب 100800800  بانك شهر  به نام شهردارى اصفهان واريز شود.

درضمن تلفن پاسخگويى به سئواالت فني احتمالى متقاضيان شركت در مناقصه34593737 -031 داخلى 217 مي باشد.
كليه اسناد مناقصه مى بايست توسط شركت كننده، تائيد، مهر و امضا  اصيل شده و طبق شرايط مناقصه ضميمه پيشنهاد گردد.

ــاعت 12، به دبيرخانه حراست حوزه معاونت حمل و نقل و  شركت كنندگان مى بايست پيشنهادات خود را در روزهاى سه شنبه مورخ 1400/09/23 و چهارشنبه 1400/09/24  حداكثر تا س
ترافيك به آدرس مذكور تحويل نمايند. بديهى است دريافت پاكتها بعد از ساعت مقرر امكان پذير  نميباشد.

تاريخ  برگزارى كميسيون معامالت و بازگشايى پاكات يكشنبه  مورخ 1400/09/28 راس ساعت 9:30 صبح در محل حوزه معاونت حمل ونقل و ترافيك مى باشد.
شايان ذكر است توصيه ميگردد نماينده تام االختيار و مطلع به آناليز قيمت پيشنهادى و موارد فني، با معرفى نامه كتبى از شركت كننده در مناقصه ،در روز بازگشائى پاكتها جهت ارائه توضيحات 

تكميلى احتمالى در محل معاونت حمل و نقل و ترافيك  حضور يابد.
شهردارى اصفهان در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار است.

برنده مناقصه جهت عقد قرارداد بايد معادل 10 درصد مبلغ مورد پيمان را به عنوان تضمين  انجام تعهدات پيمان به صورت ضمانتنامه بانكى ، به شهردارى تسليم نمايد.
هرگاه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

ساير اطالعات و جزئيات مربوطه، در اسناد مناقصه درج گرديده است.
جهت دريافت اطالعات بيشتر به آدرس اينترنتى http://www.isfahan.ir مراجعه نمائيد.

 حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيك شهردارى اصفهان

آگهي اعالم مفقودي 
اينجانب بزرگمهر رحيمي بوياغچي مالك خودرو به شماره شهرباني ايران 77ـ  
376 ي 85 و شماره شاسي  83028813 و شماره موتور 12483062425به 
علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است . 
لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت 10 روز به 
دفتر حقوقي  شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهرانـ  
كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سهند طبقه 1 مراجعه نمايد . بديهي است 
پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرراقدام خواهد شد.                       تبريز

تمام مدارك( اعم از سند كمپانى، كارت ماشين و برگ 
ــوارى پرايد  مدل 1382 و به  ــبز و ... ) خودروى س س
شماره انتظامى 15 ايران 422 ن 11 و به شماره موتور 
   S1412282980057 00511889 و به شماره شاسى

 تبريزمفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى مناقصه عمومى
 يك مرحله اى شماره 8016/00       نوبت اول

تهيه و اجراى پروژه تغيير كاربرى پاركينگ ساختمان ICT پااليشگاه هشتم به ساختمان اداري مطابق الزامات پدافندي 

آگهى فقدان سند مالكيت"
ــماره 38904 مورخ  ــن على مقدم برابر وكالت نامه ش نظر به اينكه آقاى محس
1400/7/17 دفتر 171 مشهد از ورثه مرحوم غالمحسين حسن نژاد به استناد 
اوراق استشهاديه جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه 
نموده و مدعى است سند مالكيت ثالث ده هزار و چهارصد متر مشاع از سيزده هزار 
وچهار صد متر مربع ششدانگ به شماره پالك 13 فرعى از162-  اصلى بخش نه 
مشهد مفقود شده است.با بررسى دفتر امالك معلوم شد ،مالكيت نامبرده ذيل 
ــند مالكيت به شماره  ــماره 259 صفحه 258 شماره 45110 ثبت وس دفتر ش
ــت.دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد،لذا به  2/391985 صادر گرديده اس
استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبتى مراتب يك نوبت آگهى ومتذكر ميگردد 
هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده و يا مدعى وجود سند 
ــار آگهى  ــدت ده روز از تاريخ انتش ــتى ظرف م مالكيت نزد خود ميباشد،بايس
اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين 
اداره تسليم نمايد.بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و 
يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور 

سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.
بشير پاشايى- ثبت اسناد وامالك ناحيه 5 مشهد مقدس- م الف 667

"آگهى فقدان سند مالكيت"
نظر به اينكه خانم سارا تحققى عليائى با شماره ملى 0946526192 به استناد 
ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره  ــهاديه جهت دريافت س اوراق استش
ــند مالكيت 1175,79 مشاع از 15583100  مراجعه نموده و مدعى است ،س
سهم ششدانگ پالك فرعى از 116- اصلى بخش نه مشهد مفقود شده است. 
بابررسى دفتر امالك معلوم شد ،مالكيت نامبرده در ذيل دفتر امالك الكترونيك 
139520306003001394 ثبت و سند مالكيت به شماره 059994 سرى 
ــت. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد،لذا به  ب سال 93 صادر گرديده اس
استناد ماده 120 آيين نامه قانون ثبت ،مراتب يك نوبت آگهى صادر و متذكر 
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده و يا مدعى   ميگردد ،هركس نس
ــتى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار  وجود سند مالكيت نزد خود است ،بايس
آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى 
به اين اداره تسليم نمايد.بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند رسمى نسبت به صدور 

سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد 
 بشير پاشايى-رييس ثبت اسناد و امالك ناحيه پنج مشهد- م الف 668

 

شركت ملى گاز ايران
شركت مجتمع  گاز  پارس  جنوبي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد نسبت به واگذارى تهيه و اجراى پروژه تغيير كاربرى پاركينگ ساختمان ICT پااليشگاه هشتم به 

ساختمان اداري مطابق استانداردها و الزامات پدافندي مجتمع گاز پارس جنوبي، از طريق انتشار فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى مناقصه 
عمومى يك مرحله اى به شماره 00/8016 در سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سامانه ستاد) اقدام نمايد. كليه مراحل برگزارى فراخوان ارزيابى 

كيفى از دريافت و تحويل اسناد استعالم ارزيابى كيفى تا ارسال دعوتنامه جهت ادامه ساير مراحل مناقصه، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سامانه ستاد) به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و به پيشنهادهاى خارج از سامانه ستاد ترتيب اثر داده نخواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل 

ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
تاريخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد :  1400/09/13

شماره فراخوان در سامانه ستاد ايران : 2000093498000589
مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابى كيفى :  ساعت:  08:00 روز شنبه تاريخ      1400/09/20 
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابى كيفى :    ساعت 16:00 روز شنبه   تاريخ      1400/10/04 

برآورد اوليه معادل 14,502,638,586ريال و تضمين شركت در فرايند ارجاع كار به مبلغ 725,132,000ريال و به صورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين 
شماره 123402/ت50659 هـ مورخ 94/09/22 هيات وزيران است. مناقصه گران تاييد صالحيت شده، در مرحله ارائه پيشنهاد قيمت، پس از تهيه و بارگذارى تصوير آن در 

سامانه ستاد، اصل آن را در مهلت مقرر به دفتر خدمات پيمانهاى پااليشگاه هشتم واقع در عسلويه تسليم خواهند نمود. 
اطالعات و اسناد مناقصه عمومى پس از برگزارى فرآيند ارزيابى كيفى و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران تاييد صالحيت شده ارسال خواهد شد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت WWW.SPGC.IR و يا به نشانى استان بوشهر، عسلويه، منطقه ويژه 
اقتصادى انرژى پارس، شركت مجتمع گاز پارس جنوبى، فازهاى 20و21، پااليشگاه هشتم، ساختمان ادارى، خدمات پيمانها، مراجعه و يا با شماره تلفن هاى 31319681-3-

077 و 31319201-077 و دورنگار 077-31319207تماس حاصل نمايند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :

مركز تماس : 41934- 021      دفتر ثبت نام  : 88969737 و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها، در بخش "ثبت نام/پروفايل تامين كننده / مناقصه گر" سايت سامانه ستاد (www.setadiran.ir) موجود است.

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي
شناسه آگهى:1232754

آگهي اعالم مفقودي 
اينجانب بزرگمهر رحيمي بوياغچي مالك خودرو به شماره شهرباني ايران 77ـ  
376 ي 85 و شماره شاسي  83028813 و شماره موتور 12483062425به 
علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است . 
لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت 10 روز به 
دفتر حقوقي  شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهرانـ  
كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سهند طبقه 1 مراجعه نمايد . بديهي است 
پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرراقدام خواهد شد.                       تبريز

تمام مدارك( اعم از سند كمپانى، كارت ماشين و برگ 
ــوارى پرايد  مدل 1382 و به  ــبز و ... ) خودروى س س
شماره انتظامى 15 ايران 422 ن 11 و به شماره موتور 
   S1412282980057 00511889 و به شماره شاسى

 تبريزمفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى مناقصه عمومى
 يك مرحله اى شماره 8016/00       نوبت اول

تهيه و اجراى پروژه تغيير كاربرى پاركينگ ساختمان ICT پااليشگاه هشتم به ساختمان اداري مطابق الزامات پدافندي 

آگهى فقدان سند مالكيت"
ــماره 38904 مورخ  ــن على مقدم برابر وكالت نامه ش نظر به اينكه آقاى محس
1400/7/17 دفتر 171 مشهد از ورثه مرحوم غالمحسين حسن نژاد به استناد 
اوراق استشهاديه جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه 
نموده و مدعى است سند مالكيت ثالث ده هزار و چهارصد متر مشاع از سيزده هزار 
وچهار صد متر مربع ششدانگ به شماره پالك 13 فرعى از162-  اصلى بخش نه 
مشهد مفقود شده است.با بررسى دفتر امالك معلوم شد ،مالكيت نامبرده ذيل 
ــند مالكيت به شماره  ــماره 259 صفحه 258 شماره 45110 ثبت وس دفتر ش
ــت.دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد،لذا به  2/391985 صادر گرديده اس
استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبتى مراتب يك نوبت آگهى ومتذكر ميگردد 
هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده و يا مدعى وجود سند 
ــار آگهى  ــدت ده روز از تاريخ انتش ــتى ظرف م مالكيت نزد خود ميباشد،بايس
اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين 
اداره تسليم نمايد.بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و 
يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور 

سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.
بشير پاشايى- ثبت اسناد وامالك ناحيه 5 مشهد مقدس- م الف 667

"آگهى فقدان سند مالكيت"
نظر به اينكه خانم سارا تحققى عليائى با شماره ملى 0946526192 به استناد 
ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره  ــهاديه جهت دريافت س اوراق استش
ــند مالكيت 1175,79 مشاع از 15583100  مراجعه نموده و مدعى است ،س
سهم ششدانگ پالك فرعى از 116- اصلى بخش نه مشهد مفقود شده است. 
بابررسى دفتر امالك معلوم شد ،مالكيت نامبرده در ذيل دفتر امالك الكترونيك 
139520306003001394 ثبت و سند مالكيت به شماره 059994 سرى 
ــت. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد،لذا به  ب سال 93 صادر گرديده اس
استناد ماده 120 آيين نامه قانون ثبت ،مراتب يك نوبت آگهى صادر و متذكر 
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده و يا مدعى   ميگردد ،هركس نس
ــتى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار  وجود سند مالكيت نزد خود است ،بايس
آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى 
به اين اداره تسليم نمايد.بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند رسمى نسبت به صدور 

سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد 
 بشير پاشايى-رييس ثبت اسناد و امالك ناحيه پنج مشهد- م الف 668

 

شركت ملى گاز ايران
شركت مجتمع  گاز  پارس  جنوبي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد نسبت به واگذارى تهيه و اجراى پروژه تغيير كاربرى پاركينگ ساختمان ICT پااليشگاه هشتم به 

ساختمان اداري مطابق استانداردها و الزامات پدافندي مجتمع گاز پارس جنوبي، از طريق انتشار فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى مناقصه 
عمومى يك مرحله اى به شماره 00/8016 در سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سامانه ستاد) اقدام نمايد. كليه مراحل برگزارى فراخوان ارزيابى 

كيفى از دريافت و تحويل اسناد استعالم ارزيابى كيفى تا ارسال دعوتنامه جهت ادامه ساير مراحل مناقصه، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سامانه ستاد) به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و به پيشنهادهاى خارج از سامانه ستاد ترتيب اثر داده نخواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل 

ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
تاريخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد :  1400/09/13

شماره فراخوان در سامانه ستاد ايران : 2000093498000589
مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابى كيفى :  ساعت:  08:00 روز شنبه تاريخ      1400/09/20 
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابى كيفى :    ساعت 16:00 روز شنبه   تاريخ      1400/10/04 

برآورد اوليه معادل 14,502,638,586ريال و تضمين شركت در فرايند ارجاع كار به مبلغ 725,132,000ريال و به صورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين 
شماره 123402/ت50659 هـ مورخ 94/09/22 هيات وزيران است. مناقصه گران تاييد صالحيت شده، در مرحله ارائه پيشنهاد قيمت، پس از تهيه و بارگذارى تصوير آن در 

سامانه ستاد، اصل آن را در مهلت مقرر به دفتر خدمات پيمانهاى پااليشگاه هشتم واقع در عسلويه تسليم خواهند نمود. 
اطالعات و اسناد مناقصه عمومى پس از برگزارى فرآيند ارزيابى كيفى و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران تاييد صالحيت شده ارسال خواهد شد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت WWW.SPGC.IR و يا به نشانى استان بوشهر، عسلويه، منطقه ويژه 
اقتصادى انرژى پارس، شركت مجتمع گاز پارس جنوبى، فازهاى 20و21، پااليشگاه هشتم، ساختمان ادارى، خدمات پيمانها، مراجعه و يا با شماره تلفن هاى 31319681-3-

077 و 31319201-077 و دورنگار 077-31319207تماس حاصل نمايند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :

مركز تماس : 41934- 021      دفتر ثبت نام  : 88969737 و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها، در بخش "ثبت نام/پروفايل تامين كننده / مناقصه گر" سايت سامانه ستاد (www.setadiran.ir) موجود است.

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي
شناسه آگهى:1232754

برگ سبز و کارت ماشین  خوروی 
 س��واری س��مند  تی��پ:LX-EF7  م��دل :1391  رنگ :س��فید 
روغنی ش��ماره موت��ور:14791010045 ش��ماره شاس��ی : 
NAACR1HS7CF510651  ش��ماره انتظامی 35 ایران866 

تبریزص35 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

زن ج�وان كه ب�ه اتهام قت�ل ش�وهر عراقي اش در بازداش�ت 
به س�ر مي برد با ش�رط دش�واري از س�وي خانواده شوهرش 
مواج�ه شده اس�ت. آنها ش�رط گذاش�ته اند كه عروس ش�ان 
ب�راي پرداخ�ت دي�ه به ع�راق س�فر كن�د. احتم�ال مي رود 
ع�روس ايران�ي ب�ار ديگ�ر در آن كش�ور بازداش�ت و 
مطاب�ق قواني�ن آن كش�ور محاكم�ه و مج�ازات ش�ود. 
به گزارش جوان، پرونده  ۹ ارديبهش��ت ماه س��ال ۹6، ب��ا قتل مرد 
عراقي االصل بر اثر ش��ليك چند گلوله در خيابان دولت آغاز ش��د. 
وقتي مأموران در محل حادثه حاضر شدند با جسد موسي 4۲ ساله 
در حالي كه خونين روي زمين افتاده بود روبه رو ش��دند. جس��د به 
دستور قضايي به پزش��كي قانوني فرستاده ش��د و تحقيقات براي 
شناسايي عامل يا عامالن حادثه به جريان افتاد. مأموران در اولين 
گام از تحقيقات به بررس��ي دوربين هاي مداربسته در محل حادثه 
پرداختند و دريافتند عامل حادثه زن جواني به نام نازنين است كه 

دختر يكي از تاجران ايراني است. 
با به دست آمدن اين سرنخ نازنين تحت تعقيب قرار گرفت و در منزل 

مادربزرگش در منطقه قلهك بازداشت شد. 
او به اداره پليس منتقل ش��د و در روند بازجويي ه��ا با اقرار به قتل 
شوهرش   اعتراف كرد. او در شرح ماجرا گفت: »پدرم تاجر است و به 
كشورهاي مختلف عربي رفت و آمد دارد. چند سال قبل كه به عراق 
رفته بوديم در آن سفر با موسي آشنا شدم. او 14 سال از من بزرگتر 
بود. وقتي پدرم متوجه شد من و موسي قصد ازدواج داريم مخالفت 

كرد اما مخفيانه با هم ازدواج كرديم و به سليمانيه عراق رفتيم.« 

متهم ادام��ه داد: »پدرم در كش��ور تركيه زندگ��ي مي  كرد. من و 
موسي صاحب يك دختر دوس��اله و يك پس��ر چهارماهه بوديم، 
اما بدرفتاري هاي شوهرم خيلي مرا خس��ته كرده بودم. او قبل از 
ازدواج با من  همسر ديگري هم داشت و بيكار بود. به همين خاطر 
به بهانه تحصيل در اتري��ش از پدرم پول مي گرفتم تا به همس��ر 

موسي كمك كنم.«
متهم ادامه داد: »تا زماني كه فرزندم س��ه  ماهه بود، زندگي آرامي 
داش��تم، ولي كم كم اختالف ما شروع ش��د و چند بار با هم درگير 
شديم. در آن درگيري ها او مرا كتك مي زد، حتي يك  بار مي خواست 
مرا از بالكن خانه به پايين بيندازد كه همس��ايه ها كمكم كردند و 

نجات پيدا كردم. اين گذشت تا س��ه ماه قبل كه پيشنهاد دادم به 
ايران برويم و با گرفتن يك نمايندگي روغن نباتي در عراق ش��روع 
به كار كنيم. وقتي به ايران آمديم به ش��ركت م��ورد نظر رفتم تا با 
مديران آن مذاكره كنم، اما يكباره نظر موس��ي تغيير كرد. اما من 

اصرار به كار داشتم.«
 متهم در خصوص قتل گفت: »روز حادثه با مدير شركت روغن نباتي 
قرار مالقات داش��تم. بعد از انجام كار موسي دنبالم آمد و همچنان 
كه در ماشين نشسته بوديم و به خانه برمي گشتيم دوباره بحثمان 
شد. او مرا تهديد كرد به عراق مي رود و بچه هايم را از من مي  گيرد 
و نمي گذارد آنها را ببينم. از شنيدن اين حرف كنترل اعصابم را از 

دست دادم و اسلحه اي كه ش��وهرم مدتي قبل آن را به خانه آورده 
و به من س��پرده بود، از كيفم بيرون آوردم و چه��ار تير به طرف او 

شليك كردم.«
 بعد از اقرارهاي زن جوان، وي  راهي زندان شد و پرونده بعد از كامل 
ش��دن تحقيقات در ش��عبه دوم دادگاه كيفري يك استان تهران 
رسيدگي ش��د.  در آن جلسه وكيل اولياي دم ش��رط موكالنش را 
اعالم كرد و گفت آنها در ازاي دريافت پرداخت مبلغي به عنوان ديه 
حضانت فرزندان مقتول را به متهم خواهند داد. از طرفي متهم بايد 
قول بدهد كه ديگر به كشور عراق سفر نكند. با قبول اين درخواست 
متهم در آن جلس��ه به ديه و حبس محكوم ش��د، ام��ا اين حكم با 
اعتراض وكيل اولياي دم به دليل پراخت نكردن مبلغ ديه از سوي 

متهم در ديوان نقض شد. 
به اين ترتيب زن جوان بار ديگر در شعبه پنجم دادگاه محاكمه خواهد 
شد. اين در حالي است كه متهم حاضر است مبلغ درخواست شده را 
بپردازد اما اولياي دم شرط گذاشته اند تا زن جوان براي پرداخت ديه 
به عراق برود. به نظر مي رسد آنها قصد دارند متهم بعد از سفر به كشور 
عراق وي را طبق قانون آن كشور محاكمه و به اعدام محكوم كنند. زيرا 
طبق قانون ممكن است فرد در كشور ديگري مرتكب قتل شده باشد، 
اما بعد از پايان مجازات وقتي به كشوري كه اولياي دم در آنجا حضور 
دارند برگردد، وي با شكايت آنها دوباره طبق قوانين آن كشور محاكمه 
شود. در كشورهاي اس��المي اگر مجازات در كشور ديگر متناسب با 
كشور خودشان نباشد، طرفين مي توانند او را بر اساس قانون كشور 

خودشان محاكمه و حكم را صادر كنند. 

شرط دشوار   براي عروس ايراني

كشف سالح از مخفيگاه شركت هرمي
رئيس پليس پيشگيري تهران بزرگ از بازداشت 18 عضو شركت 
هرمي و كشف يك قبضه سالح جنگي از مخفيگاه متهمان خبر داد. 
 به گزارش جوان،  سرهنگ جليل موقوفه اي  توضيح داد: چند روز قبل 
مأموران عمليات كالنتري 161 ابوذر از فعاليت اعضاي باند ش��ركت 
هرمي در يك ساختمان مسكوني با خبر و در محل حاضر شدند. وي 
ادامه داد: مأموران پليس همزمان با ورود به محل 16 عضو يك شركت 
هرمي به همراه دو سرشاخه آن را بازداش��ت كردند. بررسي ها نشان 
داد كه اعضاي باند با هدف كاريابي تحت آموزش قرارگرفته و در حال 
فعاليت بودند. س��رهنگ موقوفه اي گفت كه از محل يك قبضه سالح 
كمري جنگي به همراه پنج عدد فشنگ جنگي از يكي از سرشاخه هاي 
اصلي شركت كشف شد، متهمان با تشكيل پرونده به دادسرا معرفي 

شدند. 

بازسازی صحنه قتل 


