
 كالهبرداري 
در نقش مامور دولت

شخصي كه خود را در نقش مامور يكي 
از ارگان هاي دولتي معرفي كرده بود و 
از اين طريق به كالهبرداري مبادرت مي كرد، توسط 
پليس شناسايي و دستگير ش��د. در مورخه 28 آبان 
ماه امس��ال فردي با مراجعه به كالنتري 164 قائم به 
مامورين اعالم داش��ت كه توسط فردي تحت عنوان 
مامور يكي از ارگان ه��اي دولتي، مورد كالهبرداري 
ق��رار گرفته اس��ت. با تش��كيل پرون��ده مقدماتي با 
موضوع كالهبرداري و به دستور بازپرس شعبه پنجم 
دادس��راي ناحيه يك تهران، پرونده جهت رسيدگي 
در اختي��ار پايگاه يك��م پليس آگاه��ي تهران بزرگ 

قرار گرفت. 
كارآگاه��ان پايگاه يكم پليس آگاه��ي تهران بزرگ، 
در اقدامات پليس��ي خود موفق به شناسايي تعدادي 
از مالباختگاني شدند كه دقيقا در زمان انتشار آگهي 
فروش اموال خود در س��ايت ديوار و مراجعه شخصي 
به آنها تحت عنوان مامور ارگان هاي دولتي يا نظامي 
و با يك دستگاه خودرو 206، مورد كالهبرداري قرار 
گرفته بودند. در تحقيقات از مالباختگان، كارآگاهان 
اطالع پيدا كردند كه اين شخص در چندين نوبت از 
ش��ماره تلفن همراه متعلق به خانم��ي به نام زهره.خ 
اس��تفاده كرده اس��ت، زهره. خ پس از شناسايي در 
غ��رب تهران و انتق��ال به پايگاه يك��م پليس آگاهي 
عنوان داشت كه اطالعي از كالهبرداري هاي صورت 

گرفته ندارد. 
زه��ره. خ پس از اطالع از موض��وع كالهبرداري هاي 
ص��ورت گرفته و سوءاس��تفاده از تلف��ن همراهش، 
عنوان داشت: مدت كوتاهي با فردي به نام فرهاد. ش 
آشنا شدم، اين شخص از من درخواست ازدواج كرد 
و ب��ه اين ترفند اعتماد مرا جلب كرد و گوش��ي تلفن 
همراه، سيم كارت و كارت عابربانك مرا نيز در همين 

دوره سرقت كرد. 
در ادامه تحقيقات و با به دست آمدن تصوير فرهاد.ش 
و شناس��ايي دقيق تصوير اين شخص از سوي شكات 
و مالباختگان، دستگيري وي در شرايطي در دستور 
كار كارآگاه��ان پايگاه يكم ق��رار گرفت كه همچنان 
هيچگونه نشاني مشخصي از اين شخص حتي از سوي 

خانم زهره. خ در اختيار كارآگاهان قرار نگرفته بود. 
س��رانجام با بهره گي��ري از تصاوير به دس��ت آمده از 
متهم پرونده و اطالعات موجود از س��وابق مجرمين 
س��ابقه دار، كارآگاهان پاي��گاه يكم پلي��س آگاهي 
موفق به شناس��ايي يكي از مجرمين سابقه دار به نام 
ابوالقاس��م. ش )42س��اله( ب��ا چندين فقره س��ابقه 
كيفري در زمينه ش��رارت، موادمخدر، سرقت اماكن 
و كالهبرداري ش��دند. با شناس��ايي ابوالقاس��م. ش 
به عن��وان متهم پرون��ده، مخفي��گاه وي در منطقه 
ميني س��يتي شناس��ايي، كارآگاهان پايگاه يكم اين 
محل را تحت مراقبت هاي پليس��ي خود قرار داده و 
سرانجام با اطمينان از حضور متهم در مخفيگاهش، 
وي را دس��تگير و در بازرسي از مخفيگاهش موفق به 
كشف يك قبضه اس��لحه كمري تقلبي، يك دستگاه 

بي سيم، يك رشته دستبند و... شدند. 
س��رهنگ كارآگاه كرم يوس��ف وند، ريي��س پايگاه 
يكم پليس آگاه��ي تهران بزرگ، با اع��الم اين خبر 
گفت: در ادامه رس��يدگي به پرون��ده، متهم به ده ها 
فقره كالهبرداري بدين ش��يوه و شگرد اعتراف كرد، 
همچني��ن ش��كات و مالباختگاني كه بدين ش��يوه 
و ش��گرد مورد كالهب��رداري قرار گرفت��ه بودند نيز 
شناسايي و به پايگاه يكم پليس آگاهي دعوت شدند 
كه پس از مواجهه حضوري ب��ا متهم، صراحتا وي را 

مورد شناسايي قرار دادند. 

  رييس پليس فتاي آذربايجان غربي گفت: در يكي 
از جديدترين شگردهاي مجرمانه ارسال ايميل هاي 
جعلي به اين صورت عمل مي ش�ود ك�ه ابتدا هكر 
پس از شناس�ايي س�وژه خود، از وي مي خواهد كه 

اطالعات بانكي خود را به روز كند. فارس
  عملي�ات نج�ات 12 نفر ك�ه از هفته گذش�ته در 
ارتفاعات نواكوه شهرستان داالهو گرفتار شده اند، 
ادامه دارد. اين افراد كاركنان ايس�تگاه تلويزيوني 
منطقه داالهو هس�تند كه در اين ايستگاه به دليل 

بارش سنگين برف گرفتار شده اند. ايرنا
  برخورد يك دس�تگاه اتوبوس ب�ه كوه در منطقه 
دولت آب�اد شهرس�تان رودب�ار، 9 مص�دوم بر جا 

گذاشت. 
  فرمانده انتظامي استان فارس از كشف پنج كيلو 
و 1۷۰ گرم طالي قاچاق به ارزش 1۰ ميليارد ريال در 

شهرستان شيراز خبر داد. مهر

6 كشته در تصادف جاده اي در سيستان و بلوچستان
ايرنا| فرمانده پليس راه شمال سيستان وبلوچستان گفت: برخورد يك دستگاه خودروي زانتيا با يك دستگاه پژو 4۰5 در محور روستايي گوهركوه به كارواندر شهرستان خاش 6 كشته برجا گذاشت. 

سرهنگ كشواد بهروزي زاده روز سه شنبه گفت: با اعالم مركز فوريت هاي پليسي 11۰ مبني بر وقوع تصادف فوتي صبح امروز در محور روستايي گوهركوه به كارواندر خاش ماموران پليس راه در محل حاضر شدند. 
وي ادامه داد: در اين حادثه راننده زانتيا به دليل انحراف به چپ با سواري پژو 4۰5 برخورد كرد كه به علت شدت حادثه چهار نفر از سرنشينان پژو و دو نفر از سرنشينان زانتيا در دم جان باختند. 

ايرنا| 6 ش��كارچي اهل كوران از توابع شهرس��تان 
مهاب��اد از تيررس س��قوط بهمن جان ب��ه در برده و 

نجات يافتند. 
معاون اس��تاندار و فرماندار شهرستان  مهاباد گفت: 
حوالي ظهر ديروز سه شنبه 6 شكارچي بومي ساكن 
روس��تاي كوران در كوه هاي اطراف اين روستا دچار 
سانحه سقوط بهمن مي شوند. جعفر كتاني گفت: پنج 
شكارچي فرصت فرار پيدا مي كنند اما يكي از دوستان 
آنها زير بهمن مدفون مي شود. بالفاصله شكارچيان 
به نزديك ترين گروه جمعيت هالل احمر در منطقه 
»كله گاوي« اط��الع مي دهند و امدادگران به كمك 
مردم فرد را يافته و از زير برف خارج مي كنند. كتاني 
بيان كرد: در ابتدا به علت ش��دت س��رما و مشاهده 
نش��دن عاليم حيات��ي بيم فوت ف��رد مي رفت كه با 
اقدامات اوليه اورژانس��ي و احي��اي تيم هالل احمر 
منطقه، ش��كارچي به صورت معجزه آس��ايي نجات 

پيدا مي كند. 

شكارچيان مهابادي از 
تيررس بهمن جان به در بردند

گزارشخبر روزسرخط خبرها
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جاي خالي علي 
در كالس درس

معم�وال دانش آم�وزان 
زيادي كه در ش�هرهاي 
م�رزي درس مي خوانند 
كولب�ري مي كنن�د. اما 
هيچ وق�ت در مدرس�ه 
يا پي�ش دوستان ش�ان 
نمي گوين�د.  را  اي�ن 
ي  ل ها س�ا ر  د م�ن 
خدمت�م دانش آم�وزان 
داش�تم  ا  ر زي�ادي 
ك�ه چ�ون سرپرس�ت 
خانواده هاي شان بودند، 
مجب�ور بودند ه�ر طور 
شده هزينه زندگي شان 
را از راه كولب�ري تامين 

كنند.

لش  س��ا  18 عل��ي  «
ب��ود. روزه��ا در مدرس��ه 
درس مي خوان��د و ظهره��ا از مدرس��ه 
ك��ه برمي گش��ت مي رفت سيم كش��ي 
س��اختمان. از بچگ��ي هزين��ه درس و 
مدرسه اش را خودش تامين مي كرد. اما 
اين بار نمي دانم چه ش��د. با رفيق هايش 
قرار گذاش��تند و براي 150 يا دويس��ت 
هزارتوم��ان پ��ول نق��د زجر و س��ختي 
اين راه را به تن ش��ان خريدن��د و رفتند 
كولب��ري. حاال ما ماندي��م و جاي خالي 

علي در خانه.« 
اينه��ا را پ��در عل��ي محمدزاده س��اكن 
روس��تاي بي��وران علي��اي سردش��ت 
مي گوي��د. عل��ي محم��د زاده يك��ي از 
كولبراني است كه ش��نبه شب همراه با 
15 نفر ديگر با بار خش��كبار به مرز عراق 
زدند و گرفتار بهمن ش��دند و او به همراه 
3نفر ديگر جان شان را از دست دادند. هوا 

برفي بود و عده اي احتمال بهمن را از قبل 
داده بودند و به خاطر همين برگش��تند 
ام��ا چند نفري كه به ه��ر دليل راضي به 
بازگش��ت نبودند، ماندن��د و زير برف ها 
جان باختند. آنها كه از نيمه راه برگشته 
بودند خبر گرفتار شدن بقيه را به اهالي 
دادند و گروه هاي نجات خودش��ان را به 
محل حادثه رساندند. اما از 16 نفر 4 نفر 
كه ضعيف تر بودند تسليم مرگ شدند و 

6 نفر راهي بيمارستان.
 پدر عل��ي مي گوي��د: » اين نخس��تين 
باري بود ك��ه علي همراه با دوس��تانش 
براي كولبري به جاده زد. هنوز كه هنوز 
اس��ت من و مادرش باورمان نمي ش��ود 
كه پس��رمان توي جاده يخ زده. جثه اش 
ضعي��ف بود وتحمل س��رما را نداش��ت. 
اگر مي دانس��تيم، نمي گذاش��تيم برود. 
خواهرش به ما خب��ر داد كه رفته.« پدر 
علي محمدزاده درباره آن ش��ب تعريف 
مي كند: »آن شب سه گروه براي كولبري 
به جاده زدند كه عل��ي در گروه دوم بود. 

با س��ه نفر از دوس��تان هم سن وسالش 
قرار گذاش��ته بود و ب��راي 150 يا 200 
هزارتومان اين خطر را به جانش انداخت 
و به خان��ه برنگش��ت. آنها قرار ب��ود بار 

خشكبار به آن طرف مرز ببرند.« 

علي در بيمارستان جان باخت
پدر عل��ي دوم��اه در خانه نب��ود و براي 
سفر كاري سردش��ت را ترك كرده بود. 
در اي��ن م��دت خ��رج زندگ��ي بردوش 
علي ب��ود. محمدزاده درب��اره روز حادثه 
مي گويد: »صب��ح روز بع��د از اين اتفاق 
يك��ي از اقوام م��ان با من تم��اس گرفت 
و گفت ك��ه هر جا هس��تم خ��ودم را به 
سردشت برس��انم. وقتي برگشتم آدرس 
بيمارس��تان را به من دادند و وقتي براي 
ديدن علي رفتم دي��دم به جاي خودش 
ب��دن بي جانش روي تخت بيمارس��تان 
افتاده. مادرش هم به بيمارس��تان آمده 
بود، با من ش��روع به گريه و زاري كرد.« 
پدر علي بريده بري��ده صحبت مي كند و 

ميان حرف هايش وقفه مي افتد. هنوز يك 
ساعت از تمام شدن مراسم ختم پسرش 
نگذشته. صداي گريه ها و فريادهاي مادر 
علي هم از پشت تلفن مي آيد. محمدنژاد 
مي گوي��د: » علي از هم��ان بچگي براي 
تامي��ن هزينه هاي درس و مدرس��ه اش 
بيرون از خانه كار مي كرد. تكنيسين برق 
بود و سر س��اختمان مي رفت و خانه هاي 
مردم را س��يم كشي مي كرد. ساعت دو و 
نيم از مدرس��ه به خانه مي آمد ناهارش را 
مي خورد و مي رفت س��ركار. من نظامي 
هس��تم و االن در ب��ازار آزاد كار مي كنم. 
اما زندگي با نداري آن هم در ش��هري كه 
هيچ كاري در آن نيس��ت، سخت است. 
تقريبا بيشتر بچه هايي كه اينجا مدرسه 
مي رون��د براي تامين هزينه درس ش��ان 
كار مي كنن��د. « مي��ان ص��داي ناله ها و 
گريه هايي كه از داخل خانه پشت گوشي 
تلفن مي آيد ص��داي دختر كوچكي هم 
مي آيد. اين صداي خواهر علي است كه 9 
سالش است. از ميان اعضاي خانواده تنها 
او مي دانست كه علي براي كولبري به مرز 
رفته. حاال داغدار است و اشك مي ريزد كه 
چرا موضوع را به بقيه نگفته تا جلويش را 
بگيرند. محمدنژاد مي گويد: »دخترم كه 
در كالس س��وم ابتدايي درس مي خواند 
ديروز انش��ايي براي برادرش نوشته بود 
كه برادرم يك ش��ب در برف ه��ا از خانه 
بيرون رف��ت و ديگر به خانه بازنگش��ت. 
م��ادرش با گري��ه و زاري عل��ي را از خدا 
مي خواه��د. هم��ه مردم سردش��ت با ما 
عزادار شده اند اما اين وضعيت تا كي بايد 
ادامه داشته باش��د؟ تا كي بايد پسرها و 
مردهاي ما به خاطر بي��كاري و بي پولي 
براي 150 هزارتومان پول در سرما و گرما، 
در زمين هاي پ��ر از مين به جاده ها بزنند 
و كشته شوند؟ همين ديشب دوباره صد 
نف��ر براي كولبري به ج��اده زدند و هنوز 

معلوم نيست برگردند يا نه. « 

عكس علي روي نيمكت مدرسه
صبح روزي كه علي در بهمن گرفتار شد 
خبر فوتش دهان به دهان چرخيد. آقاي 
موالني دبير ادبياتش آن روز صبح، وقتي 
براي رفت��ن به كالس درس راهي ش��د 
ماج��را را از اهالي شهرش��نيد. به كالس 
آم��د و به ج��اي علي عكس��ي را ديد كه 
همكالس��ي هايش روي صندلي گذاشته 

بودن��د. او به »اعتم��اد« مي گويد: »علي 
دانش آموز كالس س��وم دبيرستان بود. 
من به او و همكالسي هايش ادبيات درس 
مي دادم. در راه مدرسه بودم كه از اهالي 
ش��نيدم علي همراه با دوس��تانش براي 
كولب��ري به ج��اده زده و گرفت��ار بهمن 
ش��ده. آن روز بچه ها عكس علي را روي 
صندلي اش گذاشته بودند و همه ناراحت 
بودند و گريه مي كردند. همه با هم كالس 
را تعطيل كرديم و به خانه علي رفتيم تا با 

خانواده اش همدردي كنيم.« 

 دانش آموزان سردشتي 
اغلب كولبري مي كنند

در  ك��ه  سال هاس��ت  عل��ي  معل��م 
تدري��س  دبيرس��تان هاي سردش��ت 
مي كن��د، او درب��اره دانش آموزاني كه با 
وضعيت علي در روس��تاهاي سردش��ت 
زندگي مي كنند مي گويد »در سردشت 
م��رگ و م��رز با هم ي��ك معن��ي دارند. 
دانش آموزان��ي كه ب��راي كولب��ري به 
ج��اده مي زنن��د زندگ��ي ش��ان را كف 
دست ش��ان مي گيرند و بقي��ه اش بازي 
سرنوش��ت اس��ت كه دوب��اره ب��ه خانه 
برگردن��د و خانواده هاي ش��ان را ببينند 
يانه. در سردش��ت كار نيست و جوان ها 
و نوجوان ها از روي نداري و ناچاري اين 
كار را انجام مي دهن��د. هر بار كه عكس 
علي را در گوش��ي ام در كنار دوستانش 
مي بينم، درد مي كش��م بيش��تر از اينكه 
بارها وبارها اين اتفاق مي افتد و كاري هم 
نمي ش��ود براي آن انجام داد. تنها كاري 
كه مي توانم انجام دهم اين اس��ت كه به 
اين بچه ها براي درس هاي ش��ان سخت 
نمي گي��رم چ��ون مي دان��م وظيفه يك 
خانواده بر دوش شان است. بچه ها آن روز 
در كالس درس مي گفتند اي كاش زودتر 
مي فهميديم كه علي قرار است به جاده 
بزند و جلوي��ش را مي گرفتيم يا كمكش 
مي كردي��م. او ادامه مي ده��د: »معموال 
دانش آموزان زيادي كه در شهرهاي مرزي 
درس مي خوانند كولب��ري مي كنند. اما 
هيچ وقت در مدرسه يا پيش دوستان شان 
اين را نمي گويند. من در سال هاي خدمتم 
دانش آموزان زيادي را داش��تم كه چون 
سرپرست خانواده هاي شان بودند، مجبور 
بودند هر طور شده هزينه زندگي شان را از 

راه كولبري تامين كنند.« 

هديه كيميايي

 كشف 2 قطعه جديد
 از اجساد حادثه پالسكو 

رييس س�ازمان پزش�كي قانوني از كشف دو 
قطعه از اجس�اد جانباخته در حادثه پالسكو و 
ارجاع آن به سازمان پزشكي قانوني خبر داد. 
دكتر احمد شجاعي به ايسنا گفت: در جريان 
ادامه عمليات جس�ت وجو در محل دپوي آوار 
پالس�كو، دو قطع�ه از اجس�اد جانباخت�گان 
حادثه پالس�كو كشف ش�د. وي با بيان اينكه 
اين دو قطعه به مركز پزش�كي قانوني اس�تان 
تهران ارايه ش�د، گفت: اين دو قطعه اي كه به 
نظر مي رس�د مربوط به دو تن از جانباختگان 
باش�د، در پزش�كي قانون�ي تح�ت آزمايش 
DNA قرار خواهد گرفت تا نس�بت به احراز 
 DNA هويت اين اف�راد از طريق تطبيق آن با
خانواده هايي كه اعالم مفقودي كرده اند، اقدام 
ش�ود. در جريان عمليات آواربرداري، پليس 
از مفق�ودي 1۰ نفر )ب�ه غير از آتش نش�انان( 
در حادثه پالس�كو خبر داده ب�ود، اما در حين 
عمليات تنها پيكر 4 تن از افراد غيرآتش نشان 
از زير آوار خارج شد كه به نظر مي رسد با كشف 
اين دو قطعه از اجس�اد، تع�داد جانباختگان 
كش�ف ش�ده، حادثه پالس�كو افزايش يابد.  
همچنين روز گذش�ته سرپرس�ت دادسراي 
امور جناي�ي تهران گفت: قطعات مش�كوكي 
از محل دپوي آوار پالس�كو پيدا شده كه براي 
انجام آزمايش�ات مختلف آنها را به پزش�كي 
قانوني منتقل كرديم. محمد شهرياري به ايسنا 
گفت: ما قطعات مشكوكي را پيدا كرديم و آن 
را براي انجام آزمايش�ات مختلف به پزش�كي 
قانوني فرس�تاديم و در حال حاضر نتيجه آن 

مشخص نيست. 

1- تي��م فوتبال آلماني - پادش��اهي هن��دي كه تاج محل 
را ساخت

2- اهلي - رهبر كوبا - ميوه پخته در شكر
3- مخزن اسرار - نفي عربي - واحد درسي - حقيقت چيزي

4- قالب كوهنوردي - چكامه سرا
5- باد خنك - هرگز نه عرب - خو، داب - محل و مكان

6- مته - آواره و سرگردان - معلق
7- آب صفر درجه - نوعي پارچه لطيف - ماده پروتيين ناخن

8- جانور خزنده - سالح درويش
9- زينت دادن - شهر بادگيرها - دويار هم قد

10- نبرد - همنشين زن - بي پايه
11- صاب��ون خياطي - از انواع ش��نا - فلز س��رخ - فرآيند 

ساييدن
12- قتل سياسي - نازك دل و حساس

13- ناشايست - باد شرق - نام تركي - تلخ عرب
14- سينه - آدامس سنتي - چرك بدن

15- درد استخواني - از اثرهاي معروف امير خسرو دهلوي

1- تالم - مطيع
2- پارچه دريايي - از ش��هرهاي خراس��ان - ن��گاه خيره - 

كوچكترين جزء يك ماده
3- شهر فراري - ميزان - قرض - كافه فرنگي

4- شيشه ميكروسكوپ - شكستن - نژاد كشور كرواسي
5- صفت روباه ! - حاكم

6- بوي ماندگي - سرخ كمرنگ - نگهبان - كشيش
7- از زينت هاي بانوان - حشره سمي - بت

8- قطار - بي پرده - اثر رطوبت - كف روي مايعات

9- حيا - پند گرفتن - مدام
10- ضمير غايب - طراوت - مانع - غوزه پنبه

11- بانوي مسيحي فداكار برنده جايزه نوبل1929ميالدي 
- حق ويژه سياسي و اقتصادي

12- گروهي از مردم - مرواريد كوير - مدرك
13- صنداي خن��ده آزاردهن��ده - زود وف��وري - تابه نان 

پزي - عدد روستا
14- رنگ دريا - شعير - فراموشكار - شيوه رفتار

15- عجز - مغ

افقی

جد        ول

متقاطع

سود        وكو

عمود        ی

شناسايي

پليس به دنبال  مخفيگاه قاتل فراري
پلي��س از ش��هروندان 
خواس��ت ت��ا در صورت 
شناسايي مخفيگاه يك قاتل متواري كه 
در محدوده ميدان خراسان اقدام به قتل 
كرده بود، س��ريعا به اداره پليس اطالع 
دهند. در ساعت 1:15 مورخه روز يكم 
خرداد وقوع يك فقره نزاع و درگيري در 
محدوده ميدان خراس��ان به كالنتري 

114 غياثي اعالم شد، با حضور مامورين در محل و انجام بررسي هاي اوليه 
مشخص شد جواني به نام ياسر. د )متولد 1363( بر اثر اصابت ضربات متعدد 
جسم تيز )چاقو( به صورت، گردن، سينه، كتف و... به قتل رسيده و قاتل نيز 
از محل متواري شده است.  با تشكيل پرونده با موضوع قتل عم�د و به دستور 
بازپرس شعبه هفتم دادسراي ناحيه 27 تهران، پرونده جهت رسيدگي در 
اختيار اداره دهم ويژه قتل پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت. كارآگاهان 
اداره دهم در همان تحقيقات اوليه اطالع پيدا كردند كه مقتول توسط يكي 
از اراذل و اوباش منطقه خراسان به نام يوسف )متولد 1355( به قتل رسيده 
است. بررسي سوابق يوسف. د نشان داد كه او يكي از مجرمين سابقه دار در 

زمينه درگيري، قدرت نمايي با سالح سرد و اخالل در نظم عمومي است .

شرح مختصر كاال :شركت ملی حفاری ايران به نشانی اهواز – بلوار پاسداران باالتر از ميدان فرودگاه در نظر دارد تعميرات اساسی و تامين قطعات يدكی 1۰ دستگاه 
سويول نشنال مدل p5۰۰ را با شرايط ذيل تأمين نمايد.

الف : ارزيابی كيفی مناقصه گران : اين ارزيابی وفق آيين نامه اجرايی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات و براساس كار برگ های استعالم ارزيابی كيفی موجود 
در اسناد مناقصه صورت می پذيرد . 

امتياز كيفی :حداقل امتياز كيفی قابل قبول برابر 6۰ می باشد.
ب : تهيه اسناد مناقصه :

خريد اسناد : متقاضيان شركت در فرآيند ارجاع كار می بايست مبلغ 99۰/۰۰۰ ريال به حساب سيبا به شماره 21۷46522۰5۰۰4 نزد بانك ملی شعبه اهواز كد 65۰1 
بنام شركت ملی حفاری ايران واريز نمايند.

دريافت اسناد : كليه اشخاص حقيقی يا حقوقی متقاضی شركت در فرآيند ارجاع كار می توانند از تاريخ انتشار آگهی مناقصه نوبت دوم لغايت 95/11/13 لغايت ۷ روز 
بعد ، می بايست ضمن ارسال تقاضای رسمی و با مراجعه حضوری به آدرس اهواز – بلوار پاسداران – باالتراز ميدان فرودگاه – شركت ملی حفاری ايران – ساختمان 

پايگاه عملياتی – طبقه اول – پارت A – اتاق 1۰8 – خدمات و هماهنگی اداره قراردادها ، اسنادمناقصه را دريافت نمايند.
نكته مهم : فقط اش�خاص حقيقی يا حقوقی كه در مهلت مقرر مندرج در اين آگهی و طبق ش�رح فوق نسبت به خريد و دريافت اسناد مناقصه اقدام می نمايند به 

عنوان مناقصه گر شناخته می شوند .
ج : تحويل اس�تعالم های ارزيابی كيفی : مناقصه گران می بايست حداكثر ظرف 14 روز پس از آخرين روز مهلت دريافت اسناد مناقصه ، نسبت به تحويل كاربرگ 
های اس�تعالم مربوط به ارزيابی كيفی به همراه مستندات و مدارک الزم )شامل نسخه مكتوب و كپی نرم افزاری آنها بر روی لوح فشرده( به آدرس : اهواز – فلكه 

فرودگاه – شركت ملی حفاری ايران – ساختمان پايگاه عملياتی – طبقه اول – پارت B – اتاق 1۰۷ – دبيرخانه كميسيون مناقصات اقدام نمايند .
د : تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : به مبلغ هفتصدو پنجاه ميليون )۷5۰/۰۰۰/۰۰۰( ريال

نوع تضمين : الف – ضمانت نامه بانكی و يا ضمانت نامه های صادره از موسسات اعتباری غير بانكی كه دارای مجوز فعاليت از سوی بانك مركزی جمهوری اسالمی 
ايران هستند. 

ب- اصل فيش واريز وجه نقد به حساب سپرده شركت ملی حفاری ايران
مدت اعتبار تضمين : اين مدت ) به همراه مدت اعتبار پيشنهاد مناقصه گران( ، 9۰ روز می باشد و برای يك بار در سقف اعتبار اوليه قابل تمديد خواهد بود.

آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی  ) نوبت دوم  (
به صورت یک مرحله ای ) به روش نیمه فشرده (

شماره مجوز : 1395/4650

برآورد اوليهموضوع مناقصهشماره ثبت در پايگاه ملی مناقصاتشماره مناقصه 
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p5۰۰ 1۰ دستگاه سويول نشنال مدل
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اداره تداركات خارجی كاال

شركت ملي نفت ايران  شركت ملي نفت ايران 
سهامي خاص

انتشار با دستور قضايي

 گفت وگوي »اعتماد« با پدر و معلم دانش آموز كولبري كه جانش را 
در بهمن از دست داد

برادرم یک شب در برف رفت

دو دانش آموزي كولبري كه در برف جان باختند


