
آگهی مناقصه عمومی 
93/300/27 )دومرحله ای(

شرکت مناقصه گذار: شرکت برق منطقه ای زنجان
مشاور پروژه: شرکت قدس نیرو

موض�وع مناقصه: تعویض رله ها و م�دارات حفاظتی و کنترلی 
فیدرهای 20 کیلوولت پست اسفرورین

تاریخ خرید اسناد: از تاریخ 93/11/18 لغایت 93/11/21
مح�ل خرید اس�ناد: تهران- خیابان اس��تاد مطهری شرقی- بعد از 
چهارراه سهروردی- شماره 82 شرکت مهندسی قدس نیرو- معاونت 

مهندسی پست ها
نحوه  خرید اس�ناد: ش��رکت های واجد ش��رایط می توانند نسبت به 
واری��ز مبلغ 1/500/000 )یک میلیون و پانصدهزار ریال( به ش��ماره 
حس��اب 22817817 نزد بانک تجارت ش��عبه مطهری شرقی به نام 
ش��رکت قدس نیرو اقدام و رسید بانکی به همراه معرفی نامه را جهت 

تهیه اسناد ارائه نمایند.
ضمن��ا ارائه کپی صالحی��ت پیمانکاری معتبر در زمان خرید اس��ناد 

ضروری می باشد.
تاریخ تحویل اسناد: ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 93/12/4

تاری�خ بازگش�ایی اس�ناد: س��اعت 10 صبح روز دوش��نبه مورخ 
93/12/4

حداقل صالحیت مورد نیاز: داشتن رتبه پنج از معاونت برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

مبل�غ و نوع تضمین ش�رکت در مناقص�ه: 140/000/000 ریال 
)یکصد و چهل میلیون ریال( به یکی از حالت های مندرج در اس��ناد 

مناقصه
محل تحویل اسناد: زنجان جاده گاوازنگ- باالتر از مجتمع ادارات- 

شرکت برق منطقه ای زنجان- امور تدارکات و قراردادها- اتاق 218

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان
)سهامی خاص(

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1393/9/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

آقای سیدحسین سیدین اردبیلی به کد ملی 4280858055 به 
سمت معاون مالی شرکت برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و بروات 
با امض��اء مدیرعامل و معاون مالی ش��رکت )آقای سیدحس��ین 
س��یدین اردبیلی( متفقا همراه با مهر ش��رکت معتبر و در غیاب 
یکی از ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر 
ش��رکت و اوراق عادی و مراس��الت با امضاء مدیرعامل به تنهایی 

همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو 
سهامی خاص به شماره ثبت 91408 

و شناسه ملی 10101357432

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1393/6/29 و مجوز 
932/15/191058 م��ورخ 1393/8/3 اداره کل تع��اون اس��تان 

تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 آقای محمدرضا فراهانی به عنوان رئیس هیئت مدیره

 آقای کامبیز هوشمند به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره
 آقای اعظام محمدی به عنوان مدیرعامل

 آقای محمدحسن زارع به عنوان منشی هیئت مدیره
 آقای علی وهابپور به عنوان عضو هیئت مدیره

 آقای تیمور مقیمی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.
کلیه اس��ناد و اوراق تعهدآور بانکی ب��ا دو امضاء اعظام محمدی 
مدیرعام��ل دارن��ده امضای ثاب��ت و محمدرض��ا فراهانی رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره 
امض��ای کامبی��ز هوش��مند نایب رئی��س هیئت مدی��ره معتبر و 
همچنین اوراق عادی ش��رکت تعاونی با امضای مدیرعامل و مهر 

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی  مسکن
 کارگران روزنامه کیهان به شماره ثبت 31050 

و شناسه  ملی 10100764945

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بط��ور فوق العاده مورخ 
1393/5/15 و مجوز ش��ماره 932/15/128325 مورخ 93/5/29 اداره 

کل تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای پرویز حیدری نیگجه به شماره ملی 0036886785به عنوان بازرس 
اصلی و خانم زلیخا طالشی بیک بالغی به شماره ملی0067553605 به 

عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان
 آموزش وپرورش منطقه هفده به شماره ثبت 49905 

و شناسه ملی10100950750

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 8/پ/93

م الف 4012

نیروی دریایی

فرماندهی آماد و پش�تیبانی نیروی دریایی راهبردی آجا 
در نظ��ر دارد نیازمندی مش��روحه ذیل خ��ود را از طریق 

مناقصه عمومی تامین نماید.
متقاضی��ان می توانن��د جه��ت دریاف��ت اوراق ش��رایط و 
مش��خصات با در دست داشتن معرفی نامه یا مهر شرکت و 
اصل فیش واریزی به مبلغ 500/000 ریال در وجه حساب 
ش��ماره 5151579015005 بانک س��په به نام دارایی ف 
آم��اد و پش نداج��ا از تاریخ 93/11/18 ت��ا 93/11/25 از 
س��اعت 8 ال��ی 12 به ف خری��د این فرمانده��ی واقع در 
تهران - میدان رس��الت - انتهای خیابان نیروی دریایی - 
پادگان کوه��ک مراجعه نمایند و در صورت لزوم تلفنهای 
آم��اده   77226037 و   77226053  ،77225974

پاسخگویی خواهند بود.
پلیور مشکی آستین بلند 10/000 ثوب

فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی دریایی راهبردی آجا

QTYDESCRIPTIONUnitItem No

3
 VARIABLE SPEED ELECTRIC MOTOR-HYDRO-COUPLING
OIL TRANSFER CENTRIFUGAL PUMP BB3, API 610

NO01

PERMIT NO.: 1393/561

N.I.S.O.C
Invitation For Prequalif ication

TENDER NO.: 31-80234-44-003
National Iranian South Oilf ields Company intends to purchase the following 
goods:

 Vendors who intend to participate in the A/M tender are requested to send their
 resume & tendency letter via fax/mail to the following address not later than 25th

Feb, 2015.
 The applicants should have relevant background in supplying the required goods
 and capability to provide a bid bond of Euro 3,100/ Rls 100,000,000 in favor of
NISOC.

Foreign Purchasing Dept.
Kouy-e-Fadaeian Islam (New Site)

Bldg No. 104, Ahwaz, Iran

Tel/Fax No.: +98-61-34457437

Public Relations
WWW.NISOC.IR
WWW.SHANA.IR

http://IETS.MPORG.IR

سال هفتادو سوم q  شماره q 20988  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( چهار شنبه 15 بهمن q  1393 14 ربیع الثانی q  1436 4 فوریه 2015

صفحه2

يادداشت روز خبر ويژه

* با تشدید درگیری ها در اوکراین نظامیان این کشور 
هم به جان هم افتادند و با حمله به وزارت دفاع کشور 
خواستار استعفای رئیس جمهور و نخست وزیر نارنجی 

اوکراین شدند.
* نظامیان اوکراینی با آتش زدن الس��تیک ها و بستن 
خیابان ه��ای منتهی به وزارت دف��اع، دولت نارنجی را 
به »بی کفایتی« در اداره جنگ با استقالل طلبان متهم 

کردند.

* با وخامت اوضاع در شرق اوکراین روزنامه آمریکایی 
نیوی��ورک تایمز از بررس��ی امکان ارس��ال کمک های 
نظامی »کش��نده« به دولت نارنجی اوکراین از س��وی 

دولت آمریکا خبر داد!
* سفیر پیشین واش��نگتن در کیف: پنتاگون در حال 
آموزش ارتش اوکراین اس��ت. از زم��ان وقوع کودتای 
رنگی در اوکراین، این کش��ور حتی یک روز خوش نیز 
به خود ندیده است.                             صفحه آخر

گزارش روز کیهان

مدیریت غرب بر سینمای ایران

نظامیان ارتش نارنجی اوکراین به جان هم افتادند

با حضور رئیس جمهور و در سومین روز دهه فجر انجام شد

افتتاح همزمان 671 پروژه آموزشی در سراسر کشور

* اتحادی��ه اروپ��ا، یم��ن را تهدید ب��ه تحریم 

اقتصادی کرد.

* اعت��راض جهان��ی به حکم اع��دام 138 تن 

ازانقالبیون مصر.

* فی��گارو: تقاض��ای خرید قرآن در فرانس��ه 

به شدت افزایش یافته است.

* نخس��ت وزیر جدی��د یون��ان: اس��رائیل ب��ه 

وحشیگری های خود پایان دهد.       صفحه آخر

تمامی 600 تروریست حمله  کننده به کرکوک
کشته شدند

* رئیس سازمان خصوصی سازی در پاسخ به کیهان 

آخرین وضعیت سهام عدالت را تشریح کرد.

* برای آزادس��ازی س��هام عدالت مردم باید تا 

پایان سال 94 منتظر بمانند.

* برگزاری 5 نمایشگاه بهاره در تهران.

* تغییر زمان کشت محصوالت کشاورزی برای 

مقابله با کم آبی.

صفحه4

پیشنهاد وام 60 میلیون تومانی خرید مسکن 
به بانک مرکزی

صفحه3

در صورت تصویب تحریم های جدید توافق ژنو لغو می شود

در جلسه علنی دیروز و با 173 رای تصویب شد

لغوهمهتحریمها
شرطمجلسبرایتوافقجامع

صفحه2

* شرکت استات  اویل در سال های 2002 و 2003 پنج میلیون و 200 هزار دالر به مهدی هاشمی رشوه داده است.

* استات اویل با مهدی هاشمی توافق می کند که افزون بر مبلغ فوق سالی یک میلیون دالر تا ده سال به وی بپردازد.
* برای پنهانکاری و پولش��ویی، شرکت هورتن متعلق به عباس یزدان پناه دوست دوران دبیرستان مهدی هاشمی 

طرف قرارداد می شود. وی سال ها بعد در دوبی به طرز مرموزی به قتل می رسد.
* وزارت اطالعات از انجام 9 مالقات بین مهدی هاشمی و استات اویل برای رسیدن به توافق خبر می دهد.

* مهدی هاشمی کیفرخواست دادگاه که حاصل تحقیقات داخلی و خارجی قوه قضائیه و وزارت اطالعات است را 
بیانیه شوم سیاسی می خواند.                                                                                             صفحه3

احمد توکلی:

5میلیونو200هزاردالر
رشوهاستاتاویلبهیکمفسداقتصادی

صفحه5

* نماین��دگان مجلس یک فوریت طرح الزام دولت به حفظ حقوق 
و دس��تاوردهای هسته ای را با 173 رای موافق به تصویب رساندند 
که بر اساس آن، در صورت تصویب تحریم جدید از سوی آمریکا، 

توافقنامه ژنو لغو خواهد شد.
* بر اس��اس مصوبه نمایندگان مجلس، لغو یکجای همه تحریم ها 
علیه ایران شرط آغاز اجرای توافق جامع هسته ای عنوان شده است.

* فعال سازی مراکز غنی سازی بدون هرگونه محدودیت و اقدام به 
تولید و تامین سوخت هسته ای مورد نیاز کشور بر پایه ساالنه حداقل 
190 هزار سو غنی سازی به ازای هر نیروگاه هزار مگاواتی بر اساس 
ماده 4 معاهده NPT از جمله بندهای مصوبه نمایندگان ملت است.
* بر اس��اس مصوبه نمایندگان مجلس، غنی س��ازی 20 درصد در 
تاسیس��ات هس��ته ای فردو و در هر س��طح مورد نی��از فعالیت های 

صلح آمیز تحقیقاتی و کاربردی کشور انجام خواهد شد.
* دولت موظف اس��ت از هرگونه بازرس��ی، نظ��ارت و همکاری با 

آژانس فراتر از ان.پی.تی جلوگیری به عمل آورد.
* تس��ریع در راه ان��دازی و بهره برداری از رآکت��ور تحقیقاتی 40 
مگاواتی آب س��نگین اراک بر اس��اس طراحی بومی اولیه از دیگر 
بندهای مصوبه نمایندگان مجلس است.                        صفحه10

بوقچی های 
اجاره ای!

شورای شهر منحله اصالح طلبان
آوردگاه سیاسی با مفاسد بزرگ اقتصادی


