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وزیر خارجه ترکیه:

با تحریمهای
آمریکا علیه ایران
مخالفیم

ایسنا :مولود چاووش اوغلو ،وزیر امورخارجه ترکیه روز یکشنبه (دیروز) بار دیگر تحریمهای آمریکا علیه
ایران را مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد که آنکارا با این تحریمها مخالف است .وی همچنین خاطر نشان کرد که
تحریمها علیه ایران برای منطقه بس��یار خطرناک خواهد بود .چاووش اوغلو روز گذشته نیز در اظهاراتی از این
تحریمها انتقاد کرد و از آمریکا خواست تا ذهنیت خود را در این باره تغییر دهد .وزیر امورخارجه ترکیه با تاکید
بر اهمیت روابط اقتصادی میان کشورها بیان کرد :تحریمها علیه ایران روی ما تأثیر دارد اما توانستیم از طریق
رایزنیهایی تا ماه مه از آنها مستثنی شویم و تالش میکنیم که این کار را ادامه دهیم .وی افزود :ما به سختی در
تالشیم تا آمریکا این تصمیم خود را تغییر دهد.

»

ایس�نا :دبیر ش��ورای عالی امنیت مل��ی تاکید ک��رد :ایران در جه��ت کمک ب��ه دولت و ملت س��وریه در
این کش��ور اس��ت و تا وقت��ی دولت س��وریه بخواه��د ،هس��ت .همچنی��ن ،دریابان عل��ی ش��مخانی در جمع
خبرنگاران در پاس��خ به س��والی مبن��ی بر اینک��ه که برخی متاس��فانه اه��داف دش��منان و تأکید ب��ر اجرای
 FATFرا طلب میکنن��د بهعنوان عضو هی��ات نظارت بر برج��ام در راس��تای تامین منافع و ع��زت ملی چه
باید کنیم ،گفت :این موضوع جدیدی نیس��ت که نس��بت به مس��ائل امنیت ملی ،عناصری در داخل باشند که
مدافع یا مخالف ی��ا مروج آن باش��ند .ما در چهل س��ال انقالب ای��ن وضعیت را داش��تیم .ما نهاده��ای قانونی
روش��نی در بحثهای امنیت��ی ،قانونی و مش��ورتی و غی��ره داریم که ه��ر کدام در این مس��یر وظای��ف خود ر
ا انجام میدهند.

علیشمخانی:

تا وقتی دولت
سوریه بخواهد
در این کشور
میمانیم

»

»
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هشدار شدیداللحن روسیه به آمریکا پیرامون دخالت در بحران ونزوئال

خبر

دوئل واشنگتن و مسکو در کاراکاس

مبلغ سعودی:

در دوره بن سلمان
غنا و موسیقی حالل است

ایلنا«:ع��ادل الکیالنی» مبلغ س��عودی ب��ه منظور جلب
رضایت «محمد بن س��لمان» ولیعهد س��عودی فتوایی را در
زمینه غنا و موس��یقی صادر کرد که خش��م فعاالن و کاربران
شبکههای اجتماعی را برانگیخت .کیالنی که همیشه بر حرام
بودن غنا و موس��یقی تأکید و تکرار میکرد که بیشتر علمای
اس�لام بر حرمت آن اجماع نظر دارند ،برای تغییر فتوای خود
در همگامی با بن سلمان مورد تنگنا قرار نگرفت .کیالنی تغییر
فتوای خود را چنین توجیه کرد که چشمانداز  ۲۰۳۰سعودی
بس��یاری از دیدگاهها و مواضع را تغییر میدهد و مردم را برای
افش��ای مکنونات درونی خود جریتر میکند .پس از این فتوا
فعاالن و کاربران ش��بکههای مجازی با حمله به کیالنی چند
رنگی او در صدور فتوی و عمل بر اس��اس میل خود را محکوم
کردند .برخی فعاالن ای��ن اقدام کیالنی را ب��ه دلیل ترس او از
گرفتار شدن به سرنوش��ت همتایانش در زندانهای سعودی
ذکر کردند.

جروزالمپست:

تفرقه بین ایران و عراق
ب ه نفع تلآویو است

فارس« :گلن س��گل» تحلیلگ��ر اندیش��کده «مطالعات
ایران و خلیج ف��ارس مرکز ازری» در یادداش��تی در نش��ریه
«جروزالمپس��ت» در مورد روابط ایران و عراق نوشت درگیری
میان کش��ورهای منطقه مورد عالقه تلآویو است ،چراکه این
امر موجب میشود توجهات از اسرائیل دور شود .سگل سپس
با اش��اره به دیدار اخیر «بنیامین نتانیاهو» نخس��توزیر رژیم
صهیونیس��تی با نمایندگان کش��ورهای عربی حاشیه خلیج
فارس در نشس��ت «ورشو» ،نوشته اس��ت که این دیدار برخی
گمانهزنیها در مورد احتمال تالش تلآویو برای ایجاد رابطه با
بغداد را به وجود آورد .وی میافزاید« :اسرائیل هرگز نتوانسته
بهصورت همزمان با ایران و عراق دوس��ت باش��د .قطعا برخی
دیگر هم تالش کردهاند تا میان ایران و ع��راق درگیری ایجاد
کنند تا یک موازنه منطقهای شکل بگیرد».

ایسنا :وزارت دفاع آمریکا به دنبال گفتگوهای تلفنی میان
وزیر دفاع موقت آمریکا با همتای خود از کره جنوبی اعالم کرد
که کره جنوبی و آمریکا رزمایشهای مش��ترک خود موس��وم
ب��ه " ”Foal Eagleو " "Key Resolveرا متوقف میکنند.
وزارت دفاع آمریکا با ذکر نتایج این تماس اعالم کرد :به دنبال
همکاریهای نزدیک ،ه��ر دو طرف آمریکای��ی و کره جنوبی
توافق کردهاند تا به رزمایشهای مش��ترک خود پایان دهند.
این تصمیم درس��ت دو روز بعد از نشست کره شمالی و آمریکا
در هانوی اعالم ش��د .در همین حال خبرگزاری یونهاپ اعالم
کرده است که طرفین در این گفتگوی تلفنی همچنین بر ادامه
آمادگی نظامی تحت فرماندهی جدید بهصورت قدرتمندتری
تاکید کردهاند .مانورهای مشترک همواره یکی از نگرانیهای
اصلی کره شمالی بوده است .سال گذش��ته حتی خود دونالد
ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا این مانورها را به همراه مانورهای
جداگانه س��االنه پایی��زی "فتنهانگیز" خواند .پنتاگون س��ال
میالدی گذش��ته در راس��تای سیاس��ت ابتدایی ترامپ برای
مصالحه با کیم جونگ اون ،رهبر کره شمالی مانورهای بزرگ
نظامی را موقتاً لغو کرد.

دبیر دیپلماسی :آرمان سلیمی
Diplomacy@Roozannews.ir

»

گروه دیپلماسی :با گذش��ت حدود  40روز از
اعالم خودخوانده خوان گوایدور ،رئیس مجمع ملی
ونزوئال ،بهعنوان رئیس جمهور موقت این کش��ور،
ش��علههای بحران سیاس��ی در کاراکاس همچنان
برافروخته اس��ت و ن��ه تنها تنشها در این کش��ور
کاهش پیدا نکرده ،بلکه با سفرهای خارجی گوایدو
به کشورهای همسایه سطح بحران بیش از هر زمان
دیگری افزایش پیدا کرده اس��ت .گوایدو که در 23
ژانویه عنوان رئیس جمهور موقت را بر خود اطالق
کرد و دولت آمریکا و  50کشور دیگر او را به رسمیت
شناختهاند ،طی یک هفته گذشته با رهبران برزیل،
پاراگوئهوآرژانتینبهمنظورافزایشفشاربرنیکالس
مادورو ،رئیسجمهوری ونزوئال و تحقق استعفای او
دیدار داش��ت .در آخرین ایستگاه س��فر خود ،این
سیاستمدار منتقد ونزوئالیی به کشور اکوادور سفر
کرده و گمانهزنیها از بازگشت او در آینده نزدیک،
ش��اید در دوش��نبه هفته جاری به ونزوئال حکایت
دارند .او همچنین خواستار برپایی اعتراضاتی در روز
دوشنبه و سهشنبه در ونزوئال شد که مصادف با فصل
کارناوالهایاینکشورمیشود.
بازگشت گوایدو به ونزوئال در شرایطی است که
پیشتر دیوان عالی این کش��ور او را ممنوعالخروج
کرده بود و احتمال دس��تگیری او توسط نهادهای
قانونیوامنیتیبسیارمحتملاست.تهدیداحتمالی
علیه امنیت جانی رهب��ر مخالفان دول��ت مادورو،
بیش از هر زم��ان دیگری قدرته��ای بینالمللی
علیالخصوص آمریکا و روس��یه را روی خط آورده
و احتمال تقابل مس��تقیم این دو کش��ور ،پیرامون
آینده نظام سیاس��ی در ونزوئال قوت گرفته اس��ت.
در حقیقت ،بح��ران ونزوئال عرص��های جدید برای
زورآزمایی مس��کو و واشنگتن در عرصه بینالمللی
بوده و به نظر میرس��د مقامهای سیاسی مسکو به
آس��انی حاضر به پذیرش مداخل��ه نظامی آمریکا و
برکنارینیکالسمادورونخواهندشد.
تقابل دول�ت قانونی با گوای�دو پس از
بازگشتوتبعاتاحتمالی
بازگشت خوان گوایدو به ونزوئال و واکنش دولت
ونزوئال را میتوان مهمترین رخدادی ارزیابی کرد که
تاثیر زیادی بر نوع تقابل واشنگتن و مسکو پیرامون
پرونده بحران در کاراکاس خواهد داشت .در همین
زمینه« ،دلس��ی رودریگز» معاون رئیسجمهوری
ونزوئال ،طی اظهاراتی با اش��اره به «خوان گوایدو»،
رهبر مخالفان این کش��ور ،گفت که اقدامهای وی
برای آینده کش��ور زیانبار اس��ت .وی افزود« :این
فرد نهتنها خودش را مس��خره کرده ،بلکه در سطح
جهانی یک س��یرک به راه انداخته است ».رودریگز
در پاس��خ به اینکه پس از بازگشت گوایدو به کشور
چه برخوردی با او خواهد شد گفت که اعمال وی ،از
جمله تبانی برای به زیر کشیدن دولت ،مورد تعقیب
و پیگرد قرار خواهد گرفت .معاون رئیسجمهوری
ونزوئال افزود« :این اقدامها م��ورد پیگرد قانون قرار
میگیرند .ب��رای مقامات ما نی��ز چارچوبی قانونی
وجود دارد .آنه��ا اقدامهای ض��روری در این زمینه
را انجام دادهاند و همچنان از نظم و قانون در کش��ور
حراستخواهندکرد».
تهدید دولت مادورو از س�وی اتحادیه
اروپاوآمریکا
احتمال دس��تگیری و محاکمه گوایدو توسط
دولت مس��تقر ونزوئ�لا ،واکن��ش اتحادی��ه اروپا و
نوبت دوم

آگهیموضوعماده 3قانونوماده 13آییننامهقانونتعیین
تکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر رای شماره  139760317007004479هیات موضوع قانون تعیین
تکلیف وضععیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای نعمت اله
معتبرفرزند رضا بشناسنامه شماره  222صادره از بهبهان به شماره ملی 1860935729
در ششدانگ یکباب س��اختمان به مس��احت  267/70متر مربع مفروز و مجزی شده از
پالک  5769/2اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رس��می حسن متقی
نژاد احدی از ورثه تقی و نعمت اله معتب��ر و نعمت اله معتبر اح��دی از ورثه گوهر خانم
قرابی و زرین پارسائی(کیفور) بنامش ثبت گردیده اس��ت.لذا مشخصات متقاضی مورد
تقاضا بمنظور اط�لاع عموم در دو نوبت ب��ه فاصله  15روز آگهی میش��ود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند ،میتوانند از تاریخ
انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید
عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی
تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخانتشارنوبتاول97/12/13:
تاریخانتشارنوبتدوم97/12/27:
 8/674م.الف
کاظمیـرئیسثبتبهبهان

نوبت اول

آگهیموضوعماده3قانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمی
نظر ب��ه اینکه در اج��رای قان��ون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبت��ی اراضی
ساختمان های فاقد سند رس��می برابر رای 3778ـ 1397مورخ 97/10/24
تصرفات آقای محمدرضا کربول شماره شناسنامه  2534صادره از اهواز فرزند
علی اکبر دارای کد ملی شماره  1754340091نسبت به یک بابا ساختمان به مساحت
 19/39متر مربع در قس��متی از ش��ش دانگ پالک ثبتی  1988واق��ع در بخش  2اهواز
اخبار خروجی به نام اراضی ش��رکت پاداد منجر به صدور رای گردیده برابر ماده  3قانون
مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم آگهی میگردد تا هر کس
نسبت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول
این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را مستقیماً به اداره ثبت اسناد و امالک اهواز تسلیم
و رسید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواست به مقامات قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت محل
تحویل نمایند .بدهی اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر اداره ثبت برابر
مقررات اقدام به صدور سند مالکیت خواهد نمود.
تاریخانتشارنوبتاول97/11/27:
تاریخانتشارنوبتدوم97/12/13:
 5/2935م.الف
نصرتاهللـکفیلادارهثبتاسنادوامالکناحیهدواهواز

آمریکا را با چاش��نی تهدید به همراه داش��ته است.
در همین ارتباط ،رئیس سیاس��ت خارجی اتحادیه
اروپا هش��دار داد ک��ه هرگونه اقدامی ک��ه آزادی و
امنیت رهبر اپوزیس��یون ونزوئال را به خطر بیندازد
باعث به وجود آمدن دامنه گستردهتر و جدیدتری
از بحرانها پیرامون این کشور شده و با محکومیت
قاطع جهانی مواجه میش��ود .به گزارش ایسنا ،به
نقل از خبرگزاری اس��پوتنیک ،بر اساس گفتههای
«خوآن کارلوس والدز» ،معاون قاضی دادگاه عالی
ونزوئ�لا ،گوآیدو ب��ه دلیل نقض حک��م ممنوعیت
سفرش به خارج با  ۳۰سال حبس در زندان مواجه
خواهد ش��د .فدریکا موگرینی ،مس��ئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا در بیانیهای از س��وی اتحادیه
اروپا گفت :اتحادیه اروپا بر عقیده خود مبنی بر اینکه
راهحل بح��ران چند بعدی که ونزوئ�لا را فرا گرفته
تنها میتوان��د یک راهحل سیاس��ی ،دموکراتیک و
مس��المتآمیز باش��د ،تاکید دارد .در این رابطه هر
اقدام��ی که اس��تقالل ،امنیت یا هوی��ت گوآیدو را
خدشه دار کند و به خطر بیندازد با افزایش تنشها
و محکومیتها از سوی جامعه جهانی مواجه خواهد
شد .بر اس��اس گفتههای موگرینی اعضای مجمع
ملی ونزوئال «از مصونیت قانون اساسی برخوردارند
که باید به آن کام ً
ال احترام گذاشته شود» و «با این
روش آنه��ا میتوانند قانونگذاری را ب��دون ذرهای
ترس و احس��اس خطر بر روی خود یا خانوادهشان
انجام دهند ».این بیانیه همچنین متذکر شد که این
اتحادیه به «نظارت نزدیک وقایع ونزوئال با همکاری
اعضای گروه تماس بینالمللی و شرکای منطقهای
و بینالمللی خود» ادامه میده��د .در همین حال
«الیوت آبرامز» ،نماینده ویژه آمریکا در امور ونزوئال
نیز در مورد پرونده گوآیدو به همراه واکنش گسترده
جهانی ،کاراکاس را تهدید کرده است.
هش�دار قاطعانه روس�یه ب�ه آمریکا،
پیرامونمداخلهنظامیدرونزوئال
طرح احتمال مداخله نظامی آمریکا علیه دولت
مادورو ،پاسخ صریح و هشدار ش��دیداللحن دولت
روسیه را در پی داشته است .بنابر گزارش خبرگزاری
تاس« ،والنتینا ماتوینکو» رئیس شورای فدراسیون
روس��یه در این مورد به «دلس��ی رودریگز» معاون
رئیسجمهور ونزوئال گفت« :روس��یه هر کاری که
امکان داشته باشد صورت میدهد تا مانع از مداخله
نظامی آمریکا در ونزوئال شود ».ماتوینکو افزود« :ما
از اینکه آمریکا هر گونه تحرکی در زمینه کش��تار و
یافتن دلیلی برای مداخله نظام��ی در ونزوئال بیابد،
بسیار نگرانیم اما همه تالش خود را به کار میگیریم

مفقودی سند کمپانی
بدینوسیله اعالم میگردد سند کمپانی خودرو کامیون  -کمپرسی سیستم بنز تیپ ال کا  1924/42مدل  1389ظرفیت
جمعا  19تن رنگ نارنجی -روغنی به شماره موتور  33592410112804و شماره شاسی  37433316605978و شماره
 VIN : IRGC895K51Z605978مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

تا مان��ع چنین چیزی ش��ویم ».در همین راس��تا،
«س��رگئی الوروف» وزیر خارجه روسیه دیشب در
تماس تلفنی با «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا،
دخالت آشکار این کش��ور در امور ونزوئال را محکوم
و تاکید کرد که آینده ونزوئال باید بر اساس تصمیم
مردم این کشور تعیین شود« .الیوت آبرامز» نماینده
ویژه رئیسجمهور آمری��کا در امور ونزوئال ،احتمال
هرگونه دخالت نظامی در این کشور را رد کرد.
ونزوئلا کان�ون جدی�د تن�ش می�ان
قدرتهای غرب و شرق
صفآرایی آمریکا و روس��یه در براب��ر یکدیگر،
پیرامون بحران ونزوئال ،سطحی بزرگ از تحلیلها
را پیرامون تقابل جدید میان شرق و غرب به همراه
داشته اس��ت .در همین زمینه ،ش��بکه تلویزیونی
فرانس  24روز یکش��نبه تحوالت ج��اری ونزووئال
را موض��وع تنشهای جدی��د و جنگ س��رد میان
قدرتهای غرب و شرق دانس��ت و گفت :همه چیز
درباره کاراکاس تحت تاثیر مسئله نفوذ غرب و شرق

مذاکرات آمریکا و طالبان
در دوحه قطر و اهداف دور از دسترس

برخ��ی از تحلیلگ��ران بر این باور هس��تند ک��ه دور پنجم
نشس��ت آمریکا و طالب��ان در تس��ریع روند صلح افغانس��تان
به رغم اهداف تعریف ش��ده و برخی خوش��بینی ه��ا ،به دلیل
منجسم نبودن این گروه و حضور نداشتن نماینده دولت کابل
بدون رسیدن به دستاورد قابل مالحظهای پایان خواهد یافت.
به گزارش ایرنا ،دور پنجم مذاک��رات آمریکا و طالبان در حالی
برگزار میش��ود که مال عبدالغنی برادر ،از بنیانگذاران گروه
طالبان در این نشست که از دوشنبه هفته گذشته شروع شده،
حضور یافته اس��ت .مال عبدالغنی برادر ،پنجاه س��اله ،یکی از
چهار نفری است که در س��ال  ۱۹۹۴میالدی گروه طالبان به
رهبری مال عمر را بنیان گذاش��تند.
زلم��ی خلی��لزاد ،نماینده وی��ژه آمری��کا ب��رای صلح در
افغانس��تان در حس��اب توئیتری خود نوشته اس��ت در این دور
از مذاکرات چهار موض��وع کلیدی خروج نیروه��ای آمریکایی
از افغانس��تان ،همکاری طالبان در مبارزه ب��ا القاعده و داعش،
آتشبس و آغ��از مذاک��رات رو در رو با حکومت افغانس��تان به
بحث گذاش��ته میش��ود.آمریکا یکی از اهداف خود در مذاکره
با طالبان را مب��ارزه این گروه ،با القاعده و داعش در افغانس��تان
میداند..
منسجم نبودن گروه طالبان
میر موس��وی در مورد دور پنجم نشس��ت آمریکا و طالبان
گفت :ما بایک گروه واحد به نام طالبان مواجه نیستیم ،طالبان
اکنون گروههای چند پارچه و مختلفی هس��تند که بخشی در
حال مذاکره با دولت هس��تند و عدهای نیز هم��ان رویه جنگ
مسلحانه با دولت افغانستان را ادامه میدهند.
شکس�ت مذاکرات طالبان و آمریکا بدون حضور
دولت افغانستان
میرموس��وی در مورد این مذاکرات میگوید :بدیهی است
که نتیجه مذاکرات بدون حضور دولت افغانستان چندان تاثیر
مثبتی در روند تسریع صلح ندارد و چه بسا که اختالفات درونی
کابل با طالبان را تش��دید کن��د .این گروه در خواس��ت دولت
افغانستان را برای مذاکره را نپذیرفتند و قانون اساسی و دولت
افغانستان را به رسمیت نمیشناسند.

اس��ت .در گزارش فرانس  24آمده است :واشنگتن
ت�لاش میکند بار دیگ��ر ونزوئال را تحت س��یطره
خود قرار دهد .اما اینکه کدام قدرت ش��رق یا غرب
میتواند نفوذ خود را در این کشور بیشتر گسترش
دهد ،موضوعی اس��ت که در آینده شاید نه چندان
دور روشن خواهد شد.
در واقع ،چینیه��ا و روسها آش��کارا از دولت
کاراکاس حمایت میکنند و خواستار ابقای نیکالس
مادورو رئیس جمهوری ونزوئال در مقام خود هستند
چرا که این کشور دارای بزرگترین ذخایر نفت خام
در آمریکای التین است .فرانس  24افزود :از آنجایی
که استخراج نفت از چاههای ونزوئال به بهای ناچیز
به چینیها و روسها واگذار شده ،آمریکا عزم خود
را جزم کرده اس��ت که جایگاه خود را در این کشور
بازیابد.
در زمان جورج بوش و باراک اوباما نفوذ آمریکا به
طور پیوسته در ونزوئال روند نزولی داشته ؛ اما اکنون
که دونالد ترامپ به قدرت رس��یده ممصم است که
این جایگاه مهم را برای کش��ورش بازستاند .از یک
سو برای آمریکا قابل پذیرش نیست که کشوری که
حیاط خلوتش به حساب میآید تحت نفوذ روسها
و چینیها باشد .این چنین ش��رایطی ،تحریمهای
نفتی آمریکا علیه ونزوئال به اعتقاد کارشناس��ان و
تحلیلگران حوزه انرژی به زیان واشنگتن بوده چرا
کهپاالیشگاههاینفتیاینکشورباکمبودمواداولیه
روبهرو خواهند ش��د .براس��اس دادههای اطالعاتی
مرکز انرژی 'اس��کولکوو' ،در پی توافق کش��ورهای
عضو و غیر عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت
'اوپک'در زمینه کاهش تولید و سیاست تحریم نفت
ایران و ونزوئال از س��وی آمریکا ،بازار جهانی با خطر
کمبود نفت سنگین روبه رو میشود و این امر بهنوبه
خود موجب افزایش قیمت انرژی خواهد شد.

آگهیمناقصهیکمرحلهای

نوبت دوم

پنتاگون لغو رزمایشهای مشترک
با کره جنوبی را اعالم کرد

تحلیل روز

ﺁگﻫﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ(

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ
ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻧﻮﺑﺖﺑﺎ ﺍﻭﻝ(
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )
ﺁگﻫﻲ

کیفی مناقصه گران
همراه
عمومی
مناقصه
ارزیابیﮔﺮﺍﻥ
باﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ

شرکت ملی حفاری ایران

»

ش�رکتملینفتایران

خاص
س�هامی
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  : 1 □ :ﺧﺮﻳﺪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭﺍﺭﻛﻮ MAIN SHAFT FOR “VARCO” TOP DRIVE MODEL: TDS – 11SA
ﻣﻮﺿﻮﻉ

MAIN
SHAFT FOR
“VARCO” TOP
DRIVE MODEL:
TDSMODEL
ﻭﺍﺭﻛﻮ – 11SA
ﻭﺍﺭﻛﻮﻗﻄﻌﺎﺕ
ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺧﺮﻳﺪ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ -1 :
PARSTS FOR
”“VARCO
PNEUMATIC
SPINNING
WRENCH
SSW-40
ﻣﻮﺿﻮﻉﺧﺮﻳﺪ
2ـ

FOR
“VARCO” PNEUMATIC
WRENCH
MODEL SSW-40
ﻗﻄﻌﺎﺕ
ﺧﺮﻳﺪ
PARTS FORPARSTS
”“FARR
HYDRAULIC
POWER & SPINNING
ECKEL “TONG
& CLINCHER
ﻭﺍﺭﻛﻮ)(FARR
ﻗﻄﻌﺎﺕ
ﺧﺮﻳﺪ
 2ـ 3ـ
 3ـ ﺧﺮﻳﺪ ﻗﻄﻌﺎﺕ )PARTS FOR “FARR” HYDRAULIC POWER & ECKEL “TONG & CLINCHER (FARR

MAIN SHAFT FOR “VARCO” TOP DRIVE MODEL: TDS – 11SA

9633605

MAIN SHAFT FOR “VARCO” TOP DRIVE MODEL: TDS – 11SA

PARSTS FOR “VARCO” PNEUMATIC SPINNING WRENCH MODEL SSW-40

9733616

PARSTS FOR “VARCO” PNEUMATIC SPINNING WRENCH MODEL SSW-40

PARTS FOR
”“FARR
POWER
& ECKEL
“TONG
& CLINCHER
PARTS
FOR HYDRAULIC
“FARR” HYDRAULIC
POWER
& ECKEL
“TONG
& CLINCHER

9632030

●ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :

●ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻧﺎﻡ :ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰﺍﺭ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻘﺎﺿﺎ /ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﻣﻠﻲ ﮔﺰﺍﺭ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻧﺎﻡ
ﺣﻔﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺷﺮﻛﺖ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻘﺎﺿﺎ /ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
9633605

ﺍﻳﺮﺍﻥﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺣﻔﺎﺭﻱ
ﻣﻠﻲ ﻣﻠﻲ
ﺷﺮﻛﺖ
ﺣﻔﺎﺭﻱ
ﺷﺮﻛﺖ

9632030
9733616

ﺍﻳﺮﺍﻥﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺣﻔﺎﺭﻱ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﺣﻔﺎﺭﻱ
ﺣﻔﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ
●ﺭﻭﺵﺷﺮﻛﺖ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ:
ﻣﻠﻲﻛﻴﻔﻲ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

9733616
9633605
9632030

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻠﻲ
ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻠﻲ
ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ

3.193.921

3.1939243.193.921

3.193.9273.193924

3.193.927

9633605
9733616
9632030

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ )ﺭﻳﺎﻝ/ﺍﺭﺯ(

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ )ﺭﻳﺎﻝ/ﺍﺭﺯ(
13,600,000,000

167,545,803,620
13,600,000,000

5,623,972,376
167,545,803,620
5,623,972,376

●ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ:
 ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻛﺴﺐ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )  60ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ( ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ
ﺍﻧﺠﺎﻡﺍﻣﺘﻴﺎﺯ (
ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ 60 ) ،
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻛﺴﺐ
 ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ
ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺷﻮﺩ
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ

ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ  ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .

 1ـ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ )  ( 4ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ )  ( 4ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ
 1ـ ﺑﻮﺩ.
ﺑﻮﺩ.
2ـ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻭ ) (2ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺸﺎﺑﻪ ) ﺻﺮﻓﺎً ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ( ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
2ـ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻭ ) (2ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺸﺎﺑﻪ ) ﺻﺮﻓﺎً ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ( ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ.

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:
ﺍﺳﻨﺎﺩﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ/
ﻧﺤﻮﻩ
●●
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:
ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ/
ﻧﺤﻮﻩ

ﺩﺍﺷﺖﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﺭﻭﺯ ﭘﺲ
ﺁﻏﺎﺯﺭﻭﺯﺷﺪﻩ
ﺁﮔﻬﻲ
ﭼﺎپﭘﺲ
ﻳﻚﺍﺯ ﺭﻭﺯ
ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﺮﻭﻉ
ﭘﺲﻭﺍﺯﺗﺎﺁﻥ10ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺩﻭﻡ10
ﻧﻮﺑﺖ ﻭ ﺗﺎ
ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ
ﭼﺎپﺩﻭﻡ
ﺁﮔﻬﻲﺍﺯ ﻧﻮﺑﺖ
ﺭﻭﺯ ﺍﺯﭘﺲ
ﺗﻮﺯﻳﻊﻳﻚ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﺮﻭﻉ

ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﺍﺳﻨﺎﺩﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﺷﺮﻛﺖ
ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺮﻛﺖ
ﺗﻮﺳﻂ

ﺩﺭﻳﺎﻓﺖﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻣﺤﻞ ﻣﺤﻞ

– ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ
ﺷﺮﻛﺖﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩﻣﻠﻲ– ﺣﻔﺎﺭﻱ
ﺭﺍﻩ ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﻪ –
ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ
ﺳﻪ ﺭﺍﻩ
ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ
ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺍﻫﻮﺍﺯ -ﺑﻠﻮﺍﺭ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻣﻠﻲ–ﺣﻔﺎﺭﻱ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ
ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺍﻫﻮﺍﺯ-
: 34148795ـ  061ﺍﺭﺷﺎﺩ
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ
ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ
ﻛﺎﻻ ـ
ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ
ﻓﺪﺍﺋﻲ 061ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻓﺪﺍﺋﻲ
 34148795ـ
ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ  :ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ
ﮔﺮﻭﻩ
ﮔﺮﻭﻩﻛﺎﻻ ـ
ﺩﺍﺧﻠﻲ
ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩ
431
ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﺗﺎﻕ
ﻳﻐﻤﺎﻃﺒﻘﻪ 4
ﻫﺸﺘﻢ
ﻣﺮﻛﺰﻱ
ﻛﻮﭼﻪ ﻳﻐﻤﺎ
ﺁﻟﻤﻴﻨﻴﻮﻡ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺟﻨﺐ
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ
ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ :
ﻃﺒﻘﻪ  4ﺍﺗﺎﻕ 431
ﻫﺸﺘﻢ
ﻛﻮﭼﻪ
ﺁﻟﻤﻴﻨﻴﻮﻡ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺟﻨﺐ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ
ﺗﻠﻔﻦ  66700249ـ 021
ﺗﻠﻔﻦ  66700249ـ 021
1ـ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻓﻴﺶ ﻭﺍﺭﻳﺰﻱ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ

ﻧﺤﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ

ﻧﺤﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ

ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻪ

ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻪ
ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺷﺮﻛﺖ

ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ

ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ

ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ

ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ

ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ( IR
350100004001114004020491
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺒﺎ:
) -2
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺭﺳﻤﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ )ﺑﺎﺫﻛﺮ ﻧﺎﻡ ﺩﻗﻴﻖ ( ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ )ﺑﺎﺫﻛﺮ ﻧﺎﻡ ﺩﻗﻴﻖ( ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﺭﻭﺯﺭﺳﻤﻲ
�  14ﺭﻭﺯ- 2
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ .
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﻳﻦ
�  14ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ .

ﺍﻫﻮﺍﺯ -ﺑﻠﻮﺍﺭ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ – ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ – ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ – ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ

061-34148580
– 34148569
ﺷﻤﺎﺭﻩ –ﺗﻤﺎﺱ
ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ-
ﺑﻠﻮﺍﺭ -ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺍﺗﺎﻕ107-
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ – ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ
ﺣﻔﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ –
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ
ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﺍﺯ ﺳﻪ ﺭﺍﻩ
ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﭘﺎﺭﺕ – Bﺍﻫﻮﺍﺯ

ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ(:
ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ
ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ /ﺗﻀﻤﻴﻦ

 510/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ  4001114004020491ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ

 4001114004020491ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ
1ـ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻓﻴﺶ ﻭﺍﺭﻳﺰﻱ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  510/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻭﺟﻮﻩ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻭﺟﻮﻩ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺤﺖ
( IR350100004001114004020491
)ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺒﺎ :

ﭘﺎﺭﺕ  – Bﺍﺗﺎﻕ  -107ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ -ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻤﺎﺱ 061-34148580 – 34148569

 680/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9633605
 4/852/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9733616
 658/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9632030
 ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺠﻮﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ
ﺍﺻﻞ ﻓﻴﺶ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ  4001114006376636ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻤﺮﻛﺰ
ﻭﺟﻮﻩ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ
) ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺒﺎ( IR350100004001114006376636 :

 90ﺭﻭﺯ ) ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﻘﻒ ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ(

کانالهای اطالعرسانی شرکت ملی حفاری ایران http://sapp.ir/nidc_pr
ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ

شماره مجوز1397/6576 :

www.nidc.ir

تاریخ انتشار نوبت اول 97/12/12 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/12/13 :

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺠﻮﺯ1397/6576 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ97/12/12 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ97/12/13 :

http://sapp.ir/nidc_pr

www.nidc.ir

