
نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور
شهرستان 10

شنبه 20 آبان 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3227 

 

1- خریدار : س��ازمان قطار ش��هری تبریز و حومه به نش��انی تبریز – بل��وار 29 بهمن . تلفن : 
8-33290001-041 و فاکس 041-33290066

2- موض��وع مناقص��ه : عبارتس��ت از خرید، بارگی��ری، حمل، باراندازی و تحویل 38 دس��تگاه 
ماش��ین سوزن های خط یک قطار ش��هری تبریز و حومه به همراه قطعات یدکی مورد نیاز مطابق 

با مشخصات فنی 
3- ش��رکت کنندگان در مناقصه می توانند از تاریخ 96/8/21 لغایت 96/8/30 در ساعات 
اداری با مراجعه به س��ازمان قطار ش��هری تبریز و حومه – امور بازرگانی به نشانی فوق الذکر 

اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه )بصورت همزمان( را دریافت نمایند.
4- ش��رکت کنندگان در مناقصه، بایس��تی حداکثر تا س��اعت 14:30 مورخ 96/9/19 کلیه 
اس��ناد و مدارک ارزیابی کیفی و مناقصه را به دبیرخانه س��ازمان قطار ش��هری تبریز و حومه 

تحویل نمایند.
5- دس��تگاه نظارت : ش��رکت مهندسین مشاور ریل بندر به نشانی : تهران – قیطریه – بلوار 

شهید اندرزگو – خیابان حکمت غربی – پالک 90
واحد 4 تلفن : 22207351-021 و فاکس : 021-22207523

6- جهت دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه )بصورت همزمان(، شرکت کنندگان 
در مناقص��ه می توانن��د با معرفی کتبی نماینده و رس��ید واریز مبل��غ -/500،000 ریال به 
حس��اب جاری 9100065 بنام س��ازمان قطار ش��هری تبریز و حومه نزد بانک سپه شعبه 29 

بهمن تبریز 
)کد 518( در تاریخ های مندرج در بند 3 به سازمان قطار شهری تبریز و حومه – امور بازرگانی 

مراجعه نماید.
7- مبل��غ تضمین ش��رکت در فراین��د ارجاء کار مع��ادل -/1.757.506.550 )ی��ک میلیارد و 

هفتصد و پنجاه و هفت میلیون و پانصد و شش هزار و پانصد و پنجاه( ریال می باشد.
8- نوع تضمین مطابق آئین نامه تضمین در معامات دولتی به شماره 123402/ت 50659 ه� 

مورخ 1394/9/22 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.
9- مدت اعتبار ضمانتنامه ها باید حداقل 3 ماه پس از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات بوده 

و تا 3 ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.
10- مدت اعتبار پیشنهادات باید حداقل 6 ماه پس از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات باشد.

ضمن��اً آگهی مناقصه در س��ایت س��ازمان به نش��انی www.tabrizmetro.ir موجود می باش��د 
وهزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 سازمان قطار شهری تبریز و حومه

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالی مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی تامین نماید.
مناقصه گزار: شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه هرمزگان

موضوع مناقصه: مناقصه عمومي یک مرحله اي با ارزیابي کیفي مشروح زیر:
)) احداث سیستم هایدرانت و کولینگ ، فومینگ مخازن شماره 1 و 3 انبارنفت قشم   ((

 تاریخ مهلت ونشاني محل دریافت تحویل اسناد مناقصه:
پس از انت���شارآگه���ي نوبت دوم در روزنامه وقاب���ل برداش����ت از سای���ت هاي :

http://monaghese.oldportal.niopdc.irوhttp://iets.mporg.ir  ویا ب������راي دری������افت اسناد مناقصه واسناد ارزیابي کیفي به دبیرخانه کمیسیون مناقصات به نشاني هرمزگان – بلوارپاسداران – جنب 
اسکله شهید باهنر- شرکت ملي پخش فرآورده ه����اي نفتي منطقه هرمزگان مراجعه نمایند. شماره هاي تماس: 76 و 076-33513275

1- مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه.660/000/000)ششصدو شصت میلیون ( ریال. )بنام شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ایران – منطقه هرمزگان (
2- مدت اجراي کار 12ماه . 

3- داراي رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات وسوابق کاري مرتبط.
4- حدود برآورد اجراي کاربه مبلغ   13.182.453.384) سیزده میلیاردو یکصدو هشتاد و دو میلیون و چهارصدو پنجاه و سه هزارو سیصدو هشتاد و چهار (  ریال میباشد.

5- احراز امتیاز قابل قبول "60" براساس معیارهاي ارزیابي کیفی وتوانمندي بهداشتي ، ایمني وزیست محیطي الزامي مي باشد.
6- توزیع اسناد پس از انتشار آگهي نوبت دوم به مدت 7روز از تاریخ 96/08/20 لغایت 96/08/27  ،مهلت تحویل پاکت ها به دبیرخانه کمیسیون مناقصات )الف،ب،ج وارزیابي کیفي(تا ساعت 14 تاریخ 
96/09/11، بازگشایي پاکت هاي ارزیابي کیفي مورخ 96/09/13 مي باشدو تاریخ بازگشایی پاکتهاي) الف ،ب وج( متعاقباً اعالم خواهد شد.)همه پاکتها الک و مهر شده الف و ب و ج در یک لفاف مناسب و 

الک مهر شده قرار گیرد.(
7- تذکرمهم: پس از طي مراحل قانوني ، پاکات الف ، ب وج مناقصه گراني مفتوح خواهد شد که حداقل 60 امتیاز در ارزیابي کیفي را کسب کرده باشند.

8- به پیشنهادهاي فاقدامضاء ، مشروط ، مخدوش وهمچنین پیشنهاداتي که پس از مهلت مقرر درفراخوان واصل گردد ترتیب اثر دادنخواهد شد.
9- تاریخ چاپ آگهي نوبت اول شنبه 1396/08/20 وتاریخ چاپ نوبت دوم یکشنبه  1396/08/21  مي باشد.

استفاده صحیح از فضای مجازی 
برای کاهش آسیب های اجتماعی

تفاهم- خراسان رضوی- صابر ابراهیم بای: 
عضو ش��ورای عالی فضای مج��ازی در رابطه با 
فضای مجازی و اثرات مخرب آن بر روی نسل 
ج��وان، اظهار کرد: وظیفه ش��ورای عالی فضای 
مجازی به عنوان متولی این امر، نظارت اساس��ی 
در ش��بکه های اجتماعی و ب��ازی های مخرب 
اس��ت. حجت االس��ام نصراله پژمانف��ر افزود: 
مشکل اساس��ی در فضای مجازی، نگاه سطحی 
به آن اس��ت؛ زیرا به دنبال بی توجهی به فضای 
مجازی آس��یب ه��ای مختلف جامع��ه، افراد و 
فرزندان را در بر می گیرد؛ گرچه فضای مجازی 
یک فرصت برای پیشرفت است، اما در صورت 
عدم اس��تفاده صحیح این فرص��ت به یک تهدید 
ب��زرگ تبدیل می ش��ود که مش��کات غیرقابل 

جبرانی را به وجود می آورد. 
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن 
توضیح این که شورای عالی فضای مجازی عالی 
ترین ش��ورایی است که در حوزه فضای مجازی 
 تأس��یس ش��ده، تصریح کرد: رؤس��ای سه قوه 
در شورای عالی فضای مجازی حضور دارند که 
ریاست آن بر عهده رئیس جمهور کشور است و 
در این ش��ورا، چندین وزیر و جایگاه حقوقی از 

دادستان و … نیز مشغول به فعالیت هستند. 
وی در ادام��ه افزود: اگ��ر در انجام نظارت 
در فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی اراده 
الزم وجود داش��ته باشد، ش��ورای عالی فضای 
مج��ازی می تواند ب��ه صورت جدی و بس��یار 
 س��ریع به این موضوع مهم بپردازد و مس��ائل را 

حل و فصل کند. 
پژمانفر با ابراز تأس��ف از بی توجهی دولت 
به ح��وزه فضای مج��ازی افزود: تبدیل ش��دن 
فرصت ه��ا برای حل مش��کات جامعه به یک 
تهدید بزرگ در نتیجه بی توجهی دولت به فضای 

مجازی است. 
وی وظایف شورای عالی فضای مجازی و 
 وزارت ارتباطات در جلوگیری از بروز آسیب های 
فضای مجازی را بسیار روشن دانست و هشدار 
داد: اگ��ر در ای��ن رابطه اراده ای راس��خ و عزم 
جدی وجود نداشته باشد، شرایط سخت تری را 

در پیش خواهیم داشت. 
عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای 
اسامی با اش��اره به گرانی و بی کیفیتی اینترنت 
مورد استفاده کاربران فضای مجازی، اضافه کرد: 
اینترن��ت گران قیمت و ب��ی کیفیتی که در اختیار 
مردم قرار داده شده است نشان دهنده بی توجهی 
مس��ئوالن مربوطه ای اس��ت که در ای��ن زمینه 

مشغول فعالیت هستند.

خبرنامه

آغاز طرح ساماندهی 
دستفروشان 45 متری گلشهر در کرج

تفاه��م- ک��رج: ط��رح جهادی س��اماندهی 
دستفروشان با حضور مدیر منطقه، معاون دادستان 
کرج، سرپرست اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات 
ش��هری ش��هرداری کرج، عوامل انتظامی و امنیتی 
و همچنی��ن جمع��ی از مس��ئولین منطق��ه آغاز و 
دستفروشان در محل طرح ساماندهی حضور یافتند. 
در آستانه آغاز طرح ساماندهی دستفروشان، مدیر 
منطقه به اتفاق معاون دادس��تان عمومی و انقاب 
کرج، رئیس کانتری 39 گلش��هر، سرپرست اداره 
کل پیش��گیری و رفع تخلفات ش��هری شهرداری 
کرج از منطقه بازدید و به منظور هماهنگی اجرای 
این طرح تشکیل جلسه دادند. در این جلسه، مدیر 
منطقه 5 ش��هرداری کرج ضمن اش��اره به ماده 55 
قانون شهرداری مبنی بر جلوگیری از ایجاد سد معبر 
توس��ط بازاریان و غیره توسط شهرداری ها خاطر 
نشان کرد: منطقه 5 به دلیل مواجهه با جمعیت انبوه 
دستفروشان، بیشترین آسیب را از پدیده اجتماعی 
دستفروش��ی متحمل می شود. س��ید محمد جواد 
حسینی افزود: در راستای اجرای طرح ساماندهی 
دستفروشان طی توافقات صورت گرفته، زمینی به 
مس��احت 7 هزار متر مربع با ظرفیت بیش از 600 
قطعه در نظر گرفته ش��ده که با تاش شبانه روزی 
واحدهای اجرائی، منطقه در کوتاه ترین زمان ممکن 
آماده و با ثبت نام به عمل آمده از دستفروش��ان در 
ابتدای هفته آتی، این طرح جهادی آغاز خواهد شد. 

واگذاري 322 انشعاب آب 
به مسكن مهر شهر خمیر در هرمزگان

تفاهم- هرم��زگان: مدیر امور آبفاي خمیر از 
واگذاري و نصب تعداد 322 انش��عاب آب در سه 
تعاوني مس��کن مهر مهرورزان، فرهنگیان و سدار 
ب��ا اعتبار بیش از 4 میلیار ری��ال خبر داد و اظهار 
کرد: تعداد کل انشعابات آب مسکن مهر بندر خمیر 
602 فقره اس��ت. سلمان افروشه با اشاره به ایجاد 
زیرس��اخت هاي آب در مس��کن مهر شهر خمیر، 
اف��زود: در ح��ال حاضر پروژه نصب تع��داد 200 
انشعاب دیگر در تعاوني مسکن مهر مهرورزان در 
حال اجراس��ت. وي تصریح کرد: اعتبار مورد نیاز 
براي تکمیل این پروژه، 5 میلیارد ریال است. افروشه 
با اشاره به انشعابات فاضاب مسکن مهر خمیر، بیان 
کرد: مطالعات اجراي طرح فاضاب در حال انجام 
است که با اتمام آن، اجرایي خواهد شد. وی در ادامه 
از بررسي مسائل و مشکات محله کهنوجي ها با 
حضور معاون بهره برداري آبفاي هرمزگان خبر داد 
و اضافه کرد: آبفاي خمیر با شناسایي انشعابات و 
مصارف غیر مجاز، نسبت به واگذاري 100 انشعاب 

آب به مشترکین این محله اقدام نموده است. 

خبرنامه

 تفاهم- بوشهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضاب 
استان بوشهر در نهمین جشنواره نخستین واژه آب 
در مدرس��ه مصلحیان بوش��هر اظه��ار کرد: اصاح 
 خطوط انتقال آب کوثر و کازرون، از اولویت  های 
مهم ش��رکت آبفای استان بوشهر است که برای این 
مه��م، 70 میلیارد ری��ال اختصاص یاف��ت. کیقباد 
یاکیده با اش��اره به وضعیت آب آش��امیدنی استان 
بوش��هر و نقش دانش  آموزان در مصرف بهینه این 
ماده حیاتی افزود: هر چند بخش عمده  ای از منابع 
آب آشامیدنی استان بوشهر در دیگر استان  ها قرار 
دارد، ولی این اس��تان در ای��ن عرصه دچار کمبود 
نیس��ت. وی با بیان اینکه ترویج فرهنگ درس��ت 
مص��رف کردن آب ی��ک ض��رورت اجتناب ناپذیر 
اس��ت، تصریح کرد: دانش  آموزان به عنوان سفیران 
شرکت آب و فاضاب، باید فرهنگ درست مصرف 
کردن و مدیریت مص��رف را در خانواده  ها ترویج 
دهند تا آبی که با مش��قت در ش��بکه آبرسانی قرار 
می  گیرد، در مصارف غیر ضروری استفاده نشود. 

مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاض��اب اس��تان 
 بوش��هر به برگزاری برنامه  های فرهنگی در شرکت 
آب و فاضاب پرداخت و خاطرنش��ان کرد: 2 سال 
اس��ت ک��ه وزارت نیرو برنامه  ه��ای فرهنگی برای 
مدیریت مصرف آب را در دس��تور کار قرار داده که 
در این راس��تا، ضرورت مصرف بهینه آب از سوی 

مش��ترکان مورد توجه قرار می  گیرد. یاکیده با بیان 
اینک��ه برنامه  های فرهنگی مدیریت مصرف آب در 
مدارس و در مقطع دبس��تان برگزار می   شود، افزود: 
شرکت آب و فاضاب اس��تان بوشهر در دور قبل، 
جشنواره مرد آبی و اکنون جشنواره نخستین واژه آب 
در مدارس مقطع دبس��تان بوشهر برگزار کرده است. 
وی بیان کرد: در دور قبل، 2 هزار دانش  آموز و در 
نهمین جشنواره نخستین واژه آب استان بوشهر، بیش 
از 5 هزار دانش  آموز مقطع ابتدایی مشارکت دارند. 
 وی تصری��ح کرد: هر چند آثار و نتیجه برنامه  های 
فرهنگی نسبت به برنامه  های دیگر طوالنی  تر است، 
ول��ی در آینده اثرات برنامه  های فرهنگی در حوزه 

مصرف بهینه آب، آشکار می  شود. 

 تفاه��م- آذربایج��ان غربی: رئیس دانش��گاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان 
غربی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: 
1000 تخت بستری امسال در آذربایجان غربی به 
بهره برداری می رس��د. ج��واد آقازاده با بیان اینکه 
در حال تاش برای رس��یدن به شاخص های برتر 
 کشوری هستیم افزود: در راستای بهبود شاخص های 
بهداش��ت و درمان، بیمارس��تان شهرس��تان بوکان 
راه اندازی و بیمارس��تان های چالدران و پلدش��ت 
افتتاح شده است. وی با اشاره به اینکه سرانه تخت 
بیمارس��تانی در ایران 1.6 تخت ب��ه ازای هزار نفر 
جمعیت اس��ت، تصریح کرد: در حال حاضر، سرانه 
تخت بیمارس��تانی در اس��تان 1.3 بوده که تا پایان 

سال این میزان به 1.6می رسد. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمان��ی آذربایجان غربی با بیان اینکه 450  هزار نفر 
از جمعیت حاشیه نشین استان تحت پوشش دانشگاه 
علوم پزش��کی  قرار گرفته اند، اظه��ار کرد: در بحث 
سامت، همه مسئولند و همراهی و همدلی باید در تمام 
دس��تگاه ها در راستای سامت صورت پذیرد. وی با 
بیان اینکه خدمات رسانی بخش بهداشتی در روستاها 
افزایش یافته است، ادامه داد: از 533 پروژه در حوزه 
بهداشت و درمان آذربایجان غربی، 130 مرکز جامع 
سامت روستایی آماده افتتاح است. آقازاده با اشاره به 

اینکه دانشگاه علوم پزشکی استان در راستای اجرای 
7 برنامه طرح تحول سامت جزء دانشگاه های برتر 
انتخاب شده اس��ت، بیان کرد: 57 مجوز برای افزوده 
ش��دن به هیأت علمی دانش��گاه علوم پزشکی استان 
اخذ ش��ده اس��ت. وی تصریح کرد: به منظور ترویج 
زایمان طبیعی و آموزش مادران در مناطق حاشیه ای، 
مراکز خدمات سامت باروری در حاشیه شهر احداث 
شده اس��ت. رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی آذربایجان غربی افزود: کلینیک های 
 تخصصی در 16 شهرس��تان آذربایج��ان غربی آماده 
بهره برداری بوده و در 5 شهرس��تان نیز، مراکز جامع 

سرطان ایجاد شده است.

مدیرعامل شرکت آبفای استان بوشهر اظهار کرد

اختصاص70  میلیارد ریال 
برای اصالح خطوط انتقال آب

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی بیان کرد

بهره برداری 
از1000 تخت بستری در استان

تفاهم- اصفهان: رئیس ات��اق بازرگانی اصفهان در 
نشس��ت بررس��ی فرصت های تجاری و س��رمایه گذاری  بین فعاالن 
اقتصادی ایران و س��وریه در تاالر اجتماعات اتاق بازرگانی اصفهان، 
اظهار کرد: با همکاری ش��رکت های اس��تان اصفهان و شرکت نحاس 
س��وری، نباید فرصت بازسازی  س��وریه را به راحتی از دست بدهیم. 
س��ید عبدالوهاب سهل آبادی با اشاره به پیامد های جنگ شش ساله 
سوریه افزود: اغلب زیرساخت ها و منازل شهروندان این کشور تخریب 
ش��ده و اس��تان اصفهان می تواند نقش مهمی در بازسازی این کشور 
داش��ته باشد. س��هل آبادی هدف از برگزاری این نشست را هم افزایی 
بین تولید کنندگان و فعاالن بخش س��اختمان با  ش��رکت بین المللی 
نحاس  سوریه عنوان کرد و ادامه داد: اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان 
ارتباط دهنده شرکت های استان اصفهان و سوری تاش می کند فضای 
همکاری مطمئنی را برای دو طرف فراهم س��ازد. وی اولویت نخست 
همکاری اس��تان اصفهان و سوریه را بازسازی ساختمان های اداری و 

مسکونی برشمرد و بیان کرد: استان اصفهان در تولید مصالح ساختمانی 
و پیمانکاری می تواند در بازسازی سوریه جایگاه ویژه ای داشته باشد. 
در ادامه، صائب نحاس- مدیر شرکت نحاس سوریه نیز اظهار کرد: 
نتیجه جنگ، جز ویرانی نیست و سوریه امروز ویران و آسیب دیده است 
و به شدت به س��اخت و ساز در بخش های مسکونی و زیرساختی نیاز 
دارد. وی افزود: س��وریه بیش از یک میلیون منزل مس��کونی نیاز دارد و 
هزینه بازس��ازی این کشور بیش از 500 میلیارد دالر برآورد شده است. 
وی اضافه کرد: از سراسر دنیا برای بازسازی سوریه به این کشور سرازیر 
ش��دند، ولی دولت و ملت این کشور خواستار حضور شرکت های ایرانی 
در بازس��ازی سوریه هستند. وی خواس��تار تشکیل شرکت مشترک بین 
بخش خصوصی اس��تان اصفهان و س��وریه در زمینه مصالح س��اختمانی 
و ارائ��ه خدمات پیمانکاری ش��د و تصریح کرد: این ش��رکت به صورت 
مش��ترک بین اصفهان و س��وریه می تواند زمینه صادرات کاالهای ایرانی 
و فروش در بازار س��وریه را فراهم س��ازد. نحاس تأکید کرد: ایران هنوز 

نتوانسته سهم خودش را از بازار سوریه بدست آورد و امیدواریم در دوره 
 بازسازی سوریه، شاهد حضور شرکت های ایرانی به ویژه اصفهانی باشیم. 
علی کرباسی زاده- نایب رئیس کمیسیون گردشگری و برند شهری اتاق 
بازرگانی اصفهان نیز در این نشست از صدور مجوز 3 هزار و500 شرکت 
خارجی در لبنان برای فعالیت در س��وریه خب��ر داد و افزود: چین، هند، 
روس��یه، ترکیه و کشورهای اروپایی بیشترین تقاضا را برای ثبت شرکت 
داش��تند تا در اولین فرصت بتوانند به بازار س��وریه راه پیدا کنند. وی از 
طرح شرکت نحاس برای تأسیس شرکت مشترک با شرکت های  استان 
اصفهان استقبال کرد و ادامه داد: ایجاد انبار در سوریه و تأمین کاال از سوی 
تولیدکنندگان اس��تان اصفهان و فروش و بازاریابی توسط شرکت سوری، 
می تواند نقش مهمی در افزایش مبادالت ایران و س��وریه داش��ته باشد. 
کرباسی زاده از اختصاص خط اعتبار بانک جهانی برای بازسازی سوریه 
خبر داد و اضافه کرد: شرکت های تأمین مالی چینی، ترکی و اروپایی برای 

سوریه خط اعتباری و بسته های پیشنهادی طراحی کردند. 

هم افزایی فعاالن بخش ساختمان اصفهان با  شرکت نحاس سوریه

آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره 

شماره تقاضا  جمع عددی  موضوع مناقصه  شماره قلم 
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لذا کلیه شرکتهایی که فعالیت آنها مرتبط با شرح کاالی مورد درخواست می باشد می بایست طی مدت 14 روز از تاریخ  درج آگهی فراخوان با مراجعه به سایتهای اینترنتی ذیل، نسبت به استخراج 
و تکمیل »فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با استانداردهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب« و ارسال آن به همراه مدارک و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابی کیفی (برای معامات 

کمتر از بیست برابر نصاب معامات متوسط) به آدرس پستی مندرج در فراخوان اقدام نمایند. 
فرم پرسش نامه ارزیابی         مدیریت تدارکات و امورکاال        مزایده و مناقصه       WWW.NISOC.IR  کسب حداقل نمره 60 در ارزیابی کیفی جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان/ سازندگان الزامی است.

ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 500/ 264/632 ریال می باشند. 
آدرس پس��تی: اهواز- کوی فداییان اس��ام (نیوساید)- خیابان شهریور- مجتمع تدارکات و امور کاال- س��اختمان 102- اداره تدارکات خرید کاالی داخلی- واحد لوله آهن آالت اتاق کد پستی 

54579- 61137 تلفن: 22471- 341- 061 
درگاههای اینترنتی مرتبط جهت رویت و مطالعه شرایط مناقصه و سایر مشخصات فنی و مقادیر کاال: 

 WWW.SHANA.IR و WWW.NISOC.IR    و  WWW.IETS.MPORG.IR 
تاریخ انتشار: نوبت اول 1396/8/20           نوبت دوم 1396/8/23  شماره مجوز 3729 / 1396  

نوبت اول

  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی
شماره 96-430 

نوبت اول

 آگهي مناقصه عمومي یك مرحله اي با ارزیابي کیفي 

 روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه هرمزگان
شماره مجوز :1396.3707

نوبت اول 

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
به آقای/خانم سید ابوالفضل اسحاقیه علی آبادی فرزند سید ضیاء 

خواهان آقای/خانم امید علی رحمت آبادی فرزند عزیز علی 
دادخواستی بطرفیت خوانده آقای/خانم سید ابوالفضل اسحاقیه علی 

آبادی فرزند سید ضیاء به خواسته تامین خواسته مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609982660400473 شعبه 

1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مالرد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1396/10/12 ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 

ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول مکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 

کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده طی یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 

مدیر دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مالرد- 
میثم ترکاشوند 
م الف 4771

بدینوسیله به آقای کوروش تیمائی فرزند فریدون شناسنامه شماره 246 
صادره از رش��ت ساکن مارلیک بلوار س��ه بانده میدان ساعت خیابان کیان 
ش��رقی قطعه جنوبی تفکیکی اول ابالغ می ش��ود که بانک مس��کن شعبه 
مرکزی مارلیک به استناد سند رهنی 1277 مورخ 1386/2/24 دفتر1 مالرد 
جه��ت وصول مبل��غ 39/916/338 ریال تا تاری��خ 1391/5/17 به انضمام 
خس��ارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تس��ویه کامل بدهی طبق 
مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9100017 
در این اداره تشکیل ش��ده و طبق گزارش مورخ 1396/6/12 مامور، محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، بنابراین بنا به تقاضای بستانکار 
طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه طی مدت ده روز از تاریخ 
این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام ننمایید، مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس 
از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و 

حقوق دولتی استیفا خواهد شد. 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک مالرد 
م الف 4769/2

بدینوس��یله به خانم معصومه ش��عبان زاده خداش��هری فرزن��د محمدرضا 
شناسنامه شماره 283 صادره از فومن ساکن مالرد سرآسیاب خیابان 20 متری 
اطل��س ش��رقی 12 متری جنوبی قطع��ه 5 واحد 12 ابالغ می ش��ود که بانک 
مس��کن به استناد سند رهنی شماره 15667 مورخ 1391/10/10 دفتر 4 مالرد 
جه��ت وصول مبل��غ 459/191/055 ریال تا تاری��خ 1395/12/15 به انضمام 
خس��ارت تاخی��ر متعلقه و از تاری��خ مذکور تا روز تس��ویه کامل بدهی طبق 
مقررات علیه ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9500218 
در این اداره تش��کیل ش��ده و طبق گزارش م��ورخ 1396/6/27 مامور، محل 

اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، بنابراین بنا به تقاضای بستانکار 
طب��ق ماده 18 آئین نامه اجرا مف��اد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه 
های گس��ترده محلی آگهی می شود و چنانچه طی مدت ده روز از تاریخ این 
آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد، نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام 
ننمایی��د، مورد وثیقه مندرج در س��ند رهنی فوق با تقاضای بس��تانکار پس از 
ارزیاب��ی از طریق مزایده فروخت��ه و از حاصل فروش آن طلب بس��تانکار و 

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک مالرد حقوق دولتی استیفا خواهد شد. 
م الف 4769/1

    

شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران منطقه هرمزگان

شرکت ملی نفت ایران 
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (سهامی خاص) 


