
آگهی فراخوان مناقصه های عمومی دومرحله ای 
شماره های 24 و 94/23

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در نظر دارد کاالهای مشروحه ذیل مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای خریداری 
نماید. لذا از کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط براساس اسناد و شرایط مناقصه ها دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی به 
مدت 7 روز با ارائه فیش واریزی به مبلغ 50000 ریال به حساب سپهر 0101847694000 نزد بانک صادرات مهدیه به نام شرکت توزیع برق 

استان همدان بابت هر مناقصه جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس سایتهای ذیل مراجعه نمایند.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

به پیشنهادات فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. به 
پیشنهادات فاقد ضمانت نامه بانکی معتبر، ضمانت نامه مخدوش، کمتر از مبلغ مقرر، چک شخصی و شرکتی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد 

شد. اسناد در سایت های ذیل قابل دسترس می باشد جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن 38274632- 081 تماس حاصل فرمایید.
http://www.edch.ir :سایت شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

http://tender.tavanir.org.ir :سایت معامالت شرکت توانیر
http://iets.mporg.ir سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

نوبت دومشرکت توزیع نیروی برق استان همدان

ف
شماره شرح مناقصهردی

آخرین مهلت مقدار کاالمناقصه
تحویل پاکات

مبلغ ضمانت نامهتاریخ جلسه بازگشایی پاکات
توضیحات )ریال(  

جالف و ب

سیم آلومینیوم 70 و 120 سیم 1
43450 )کیلوگرم( 94/23آلومینیوم روکشدار70 و 120

94/7/12 1140094/7/11 )متر(
ساعت 15

 94/7/19
سایر اطالعات 283/200/000ساعت 15

و جزئیات در 
اسناد مناقصات 

مندرج است کنتور سه فاز مستقیم آب و 2
94/7/12 11194/7/11 دستگاه94/24برق هوشمند

ساعت 15
 94/7/19
137/750/000ساعت 11

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

مدیریت تدارکات و امور کاالی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالی مندرج درجدول ذیل را از 
طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید.

کلیه شرکتهایی که فعالیت آنها مرتبط با شرح کاالی مورد درخواست می باشد می بایست ظرف مدت 14 روز از تاریخ 
درج آگهی فراخوان با مراجعه به ســایت های ذیل الذکر و اســتخراج »فرم تعهدنامه ارائه کاال مطابق با استانداردهای 
شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب« و تکمیل و ارســال آن به همراه مدارک و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج 
در جدول ارزیابی کیفی )برای معامالت ... از بیست برابر نصاب معامالت متوسط( اقدام و به آدرس مندرج در فراخوان 

ارسال نمایند.
مناقصه گران می توانند جهت دسترســی و چاپ فرم تعهدنامه و جدول ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارســال مستندات 

الزم منطبق با موارد مندرج در فرمهای مذکور به سامانه زیر مراجعه نمایند.

  WWW.NISOC.IR → فرم پرسش نامه ارزیابی → مدیریت تدارکات و امور کاال → مزایده و مناقصه
بدیهی است پس از بررسی مستندات واصله، مناقصه گرانی که حداقل نمره 60 را احراز نمایند جهت اخذ مجوز دریافت 
اســناد و مدارک مناقصه به کمیســیون مناقصات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب معرفی و متعاقبا اسناد و مدارک 

مناقصه به شرکت ها/ فروشندگان دارای صالحیت تحویل خواهد شد.
ضمنا، سایت های مرتبط جهت رویت و مطالعه شرایط مناقصه و سایر مشخصات فنی و مقادیر کاال به شرح زیر می باشد.

 WWW.SHANA.IR/www.NISOC.IR/WWW.IETS.MPORG.IR
آدرس ارسال اعالم آمادگی جهت شرکت در مناقصه و مستندات ارزیابی کیفی اهواز - کوی فدائیان اسالم )نیوسایت( 
خیابان شــهریور - مجتمع تدارکات و امور کاال - ســاختمان 114 - اداره تدارکات خرید کاالی داخلی - واحد عمومی 

- اتاق 4 - کدپستی 54579-61138 شماره تماس: 061-341-25132

شرح کاالتعدادواحد صدورشماره قلم
1NO60PUMP

2NO5TRAVEL DRIVE
3NO10FUEL STRAINER
4NO4ELECTR INSTAL
5NO4TRANS MSP
6NO4ARM REST
7NO4PILOT OIL
8NO10WORKING HEAD
9NO8HYDR DISTRIBUTOR
10NO6MISCELLANEQUS
11NO2SHAFT
12NO4HOSE

مربوط به تقاضای شماره: 9450134-01 مناقصه شماره: 94-3-569

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

نوبت دوم

مجوز:1394/3097

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
موضوع: تامین قطعات یدکی

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1394/1/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضــاء هیئت مدیره بــه قرار ذیل برای مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند:

آقــای برنت اشــتفان اشــمیتس )دارنده کد فراگیر به شــماره 
)91709071

آقــای ارســالن باالخانی هشــت پر )دارنده کد ملی به شــماره 
)2630791912

خانم بریجیت مارگریت جیــن و اندهپوت )دارنده کد فراگیر به 
شماره 91709204(

آقای هوبرت کارل گبهارد گســتر )دارنده که فراگیر به شــماره 
91738138( بعنــوان بازرس اصلی و آقای زیگفرید اریش کارل 
شــولر )دارنده کد فراگیر به شماره 91738310( بعنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

شد.
بــا ثبت این مســتند تصمیمات تصویب ترازنامــه و صورت های 
مالی، تعیین و تفویض اختیارات نماینده قانونی، انتخاب و تعیین 
سمت هیئت مدیره، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، انتخاب بازرس 
انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقی مرقوم ثبــت و در پایگاه  آگهی های ســازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت کار و تصویر صنعت 
سهامی خاص به شماره ثبت 14579 

و شناسه ملی 10100544582

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

بارکد 4389588  

م الف 107208

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/1/26 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:

سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای برنت اشــتفان اشــمیتس )دارنــده کدفراگیر به شــماره 

91709071( به سمت رئیس هیئت مدیره

آقای ارســالن باالخانی هشــت پر )دارنده کد ملی به شــماره 

2630791912( بسمت نایب رئیس هیئت مدیره 

آقــای هرمان جــوزف کنرادی )دارنــده کد فراگیر به شــماره 

72756471( به سمت مدیرعامل

کلیه چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و بطور کلی اسنادی که 

برای شــرکت ایجاد تعهد یا از شرکت سلب حق می نماید توسط 

مدیرعامل شــرکت با حق توکیل به غیر امضاء و به مهر شرکت 

ممهور خواهد شد.

بــا ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب و تعیین ســمت هیئت 

مدیره، تعیین دارندگان حق امضاء، تعیین سمت مدیران، تعیین 

وضعیت حق امضاء انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق 

الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت کار و تصویر صنعت 
سهامی خاص به شماره ثبت 14579 

و شناسه ملی 10100544582

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

بارکد 4439359  

م الف 107209

مجلــه هفتگــی کیهــان 
ورزشــی امروز شنبه )21 
کشور  سراسر  در  شهریور( 
منتشر شد. در این شماره 

می خوانیم: 
ورزش  در  نظــارت   *
)چشــم انداز هفته(، رخ به 
رخ با کیــوان نیک نفس و  
فرامرز ظلی سنگربان اسبق 

پاس تهران، گزارش مسابقات کشتی در الس وگاس آمریکا، ردپای 
قانون ننگین کاپیتوالســیون در فوتبال کشور انقالبی؟!، نگاه چند 
بعدی به پورقاز توپچی ملوان، در غبار زمان با علی شجاعی توپچی 

اسبق ذوب آهن، گزارش مسابقات شطرنج، والیبال، فوتبال و...
پوســتر: تیم ملی فوتبال ایــران، رونالدوی برزیلی و باتیســتوتای 

آرژانتینی

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

مزایده شماره94/10 
فروش امالک مازاد بانک ملی ایران

»با شرایط ویژه و استثنایی«

بانک ملی اریان
متقاضیــان خرید بــرای دریافت اطالعات بیشــتر از تاریخ 
1394/6/18 به پایــگاه اینترنتی بانک ملی ایران به آدرس: 

www.bmi.ir مراجعه نمایند.

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1394/3/2 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران خیابان شاهین شمالی 
20 - متری شــرقی- خیابان مشعوف کوچه 8 پالک 2 واحد 14- کد 
پســتی: 1475864573 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح 

فوق اصالح می گردد.
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشانی در یک واحد ثبتی( 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت پرزین صنعت ایرانیان سهامی خاص 
به شماره ثبت 441601 و شناسه ملی 10320887745

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

شــهرداری همدان درنظر دارد احداث پارکینگ های مکانیزه در سطح شهر همدان را از طریق 
مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های ذیصالح دعوت 
به عمل می آید، ضمن اعالم آمادگی نســبت به ارائه مدارک زیر به آدرس: همدان- بلوار والیت 
روبه روی کالنتری 15 رسالت ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافیک طبقه سوم اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز:
1- مدارک رســمی شرکت از جمله اساســنامه، آگهی تأسیس، روزنامه رسمی و آگهی 

آخرین تغییرات و شناسنامه ملی 
2- ســوابق و تجربه کاری مفید، پروژه های در دست اجرا همراه با زمانبندی اتمام پروژه 

با ارائه مستندات کامل و گواهینامه ها و استانداردهای اخذ شده.
3- مشخصات کامل فنی پارکینگ ها به همراه کاتالوگ.

4- مشخصات چارت سازمانی شرکت و لیست اسامی و رزومه افراد کلیدی مرتبط با موضوع مناقصه.

5- ارائه رضایت نامه حسن انجام کار مفید و مرتبط با کارفرمایان قبلی طی 5 سال گذشته.
6- مشخصات امکانات و تجهیزات کاری شرکت مرتبط با موضوع مناقصه.

7- ارائه آخرین صورت های مالی حسابرسی شده.
8- اعالم توانمندی مالی و تجهیزاتی و تعهد داشــتن برای انجام پروژه )گزارش مالی 3 

سال گذشته با اظهارنامه مالیاتی سال های یاد شده(.
9- اعالم نحوه تهاتر مبلغ قرارداد شامل درصد نقدی و غیرنقدی )ملک، پروانه ساختمانی و...(.

مدارک مناقصه بین پیمانکاران واجد شــرایط که به تشخیص کارفرما از بین متقاضیان 
انتخاب خواهد شــد، توزیع خواهد گردید )محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و 
گشایش پیشنهادات متعاقباً به اطالع خواهد رسید.( بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکر 
هیچگونه حقی را جهت متقاضیان برای شــرکت در مناقصــه ایجاد نخواهد کرد. ضمناً 

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 آگهی فراخوان 
شناسایی پیمانکار 

معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان

سال هفتادو چهارم   شماره 21155   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( شنبه 21 شهریور 1394   2۸ ذیقعده 1436   12 سپتامبر 2015

صفحه2

يادداشت روز گزارش روزخبر ويژه

تصویر قهرمانان ملی
 برجلد دفترهای مشق

* افزایش 1000 درصدی حمالت پهپادی آمریکا 

در دوران اوباما.

* هالکت بیش از 50 نظامی ائتالف در گلوله باران 

پایگاه  نظامی آل سعود.

* بازگشایی رسمی سفارت رژیم صهیونیستی در مصر!

* اهتزاز پرچم فلسطین در سازمان ملل پس از 70 سال.

* اعــالم آمادگی حزب اهلل بــرای حل بحران های 

داخلی لبنان.                                 صفحه آخر

50 مامور پنتاگون: کاخ سفید گزارش های ما
درباره داعش را تحریف می کند

گزارش خبری تحلیلی کیهان

بزک برجام در افکارعمومی
با القاء 4 توهم

صفحه2

* شرکت ملی گاز: گازرسانی به تمام شهرها و 

روستاهای کشور تا 3 سال دیگر کامل می شود.

* رئیس اتحادیه نســاجی: فقــط 30 درصد 

پوشاک موجود در بازار، ایرانی است.

* سعیدی کیا: 16 هزار سند امالک بنیاد مستضعفان 

تا پایان سال به نیازمندان واگذار می شود.

* جمع آوری 46 هزار بازی رایانه ای غیرمجاز.

صفحات4و11

تلویزیون سوئیس از طرح اروپا
برای تسخیر بازار ایران خبر داد

* لوموند با تأکید بر ســخنان بنیانگذار جمهوری اســالمی ایران امام خمینی)ره( و با طرح بیانات آیت اهلل خامنه ای از 
قول ایشان نوشت: ایاالت متحده شیطان بزرگ است؛ مردم ایران درب را روی این شیطان بسته اند؛ نباید اجازه داد که 

او از طریق پنجره وارد شود.
* روزنامه لو پوان فرانسه: ایران موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و بطور فعال از گروه حزب اهلل لبنان، 

حماس و جهاد اسالمی پشتیبانی می کند.
* خبرگزاری اســپوتنیک: هر کارشناس آشنا به امور سیاسی ایران و خاورمیانه می تواند دریابد که آیت اهلل خامنه ای 

یک روحانی عالیرتبه و سیاستمدار کارکشته است و معموال بی دلیل و از روی احساس سخن نمی گوید.
* ســوابق تاریخی ناجوانمردی های سیاستمداران آمریکا چه در مقابل ایران چه در قبال کشورهای دیگر همیشه 
دیواری از واهمه در همه مسایل به وجود آورده است.                                                               صفحه10

بازتاب گسترده بیانات رهبر انقالب در رسانه های جهان

مواضع آیت اهلل خامنه ای
امنیت ایران را تضمین کرده است

استقبال از خانواده  شهید محمدحسین مختاری در اراک
صفحه3

سخنگوی دولت و الپوشانی 
تخلف 12 میلیارد دالری

سمپاشی
روی برگ برنده

سرنگونی یک باالبر ساختمانی در اطراف خانه 
خدا، 62 کشته و ده ها زخمی برجای گذاشت.

بــه گزارش فارس، منابع خبری عربســتان ســعودی از 
سرنگونی یک باالبر ساختمانی در اطراف خانه خدا خبر دادند.

تلویزیون سعودی »العربیه« در خبری فوری از کشته 
و زخمی شــدن شــماری از زائران در جریان سقوط یک 

باالبر ساختمانی در اطراف خانه خدا خبر داد.
بر اساس این گزارش، این شبکه سعودی علت سقوط 

این باالبر ساختمانی را وقوع طوفان اعالم کرد.
شبکه تلویزیونی الجزیره شــمار تلفات این حادثه را 
52 کشته و چندین زخمی اعالم کرد. این در حالی است 
که نیروهای دفاع شــهری عربستان سعودی شمار تلفات 

این حادثه را 62 کشته و 30 زخمی اعالم کرد.
آخرین گزارش  های غیررســمی تا لحظه تنظیم این 
خبر حاکی است متاسفانه 12 زائر ایرانی نیز در این حادثه 

مجروح شده اند.

غروب جمعه رخ داد

62 کشته بر اثر سرنگونی باالبر ساختمانی در مکه مکرمه

صفحه5

* نظرسنجی مرکز مطالعات دانشگاه مریلند آمریکا نشان می دهد 
اکثر ایرانی ها موافق توافق هســته ای هســتند اما با 4 فرض اشتباه 

درباره محتوای آن!
* 77 درصــد پاســخ دهندگان گمان می کننــد تحریم ها قبل یا 
همزمان با اقدامات ایران لغو می شــوند و تنها 16 درصد می دانند 

تحریم ها تنها پس از اجرای تعهدات ایران لغو می شود.
* بیش از 60 درصد گمان می کنند پس از توافق وین به ســرعت 
مشــکل بیکاری حل شــده و تغییر قابل توجهی در معیشت مردم 

ایجاد می شود.
* 61 درصد از پاسخ دهندگان تصور می کنند آژانس به هیچ عنوان 

اجازه دسترسی به مراکز نظامی ایران را ندارد.
* نزدیک 60 درصد نیز گمان می کنند همه تحریم ها لغو می شود 
و ایران نیز هیچ محدودیتی در تحقیق و توسعه فعالیت های هسته ای 

خود نپذیرفته است.
* براساس این نظرسنجی  علی رغم آنکه 76 درصد از توافق حمایت 
کرده اند، در همین حال 85 درصد گفته اند به شدت خواستار ادامه 

فعالیت هسته ای کشور هستند.
* نتایج قابل توجه این نظرســنجی نشــان می دهــد چرا عده ای از 
اطالع رسانی دقیق درباره محتوا و آثار برجام برای افکارعمومی واهمه 
داشته و در برابر نقدهای فنی فقط فرافکنی می کنند.                 صفحه2


