
روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
شرکت ملی نفت ایران تأمین کاال شماره 016 / ت ک آج / 94

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
نوبت دومشرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری )سهامی خاص(

شماره مجوز: 139402488

فاکس: 06152622683  تلفن: 06152623492
آدرس: استان خوزستان- شهرستان امیدیه- بلوار نفت- شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری/ اداره تدارکات و امور کاال

شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای کاالی مشروحه ذیل را از طریق شرکتهای تأمین کننده 
داخلی خریداری نماید:

1- شرح مختصر کاالی مورد نیاز:
GLOBE VALVE 2" CLASS 900 10 عدد

2- محل تحویل کاال: شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری- اداره تدارکات و امور کاال
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی به مبلغ 85/000/000 ریال

4- شرایط متقاضی: توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه و تضمین انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جاری شرکت ملی نفت ایران، داشتن شخصیت 
حقیقی، حقوقی، شماره اقتصادی، توانایی مالی، ارائه سوابق کاری و همچنین مدارک و گواهینامه های مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه.

متقاضیان می توانند پس از انتشار آگهی نوبت دوم با مراجعه حضوری و یا پایگاه اطالع رسانی زیر نسبت به تهیه و تکمیل اطالعات مورد نیاز اقدام نموده 
و تقاضای کتبی خود را به همراه مدارک درخواستی حداکثر ظرف مدت 14 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت ارزیابی کیفی و بررسی صالحیت 

تأمین کنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه گزار تسلیم نمایند.
شــرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری پس از بررســی اسناد و مدارک واصله و ارزیابی کیفی مناقصه گران طبق قانون برگزاری مناقصات از شرکتهای 
واجدشــرایط جهت شــرکت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد. ضمناً ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و این 

شرکت در رد یا قبول پیشنهادات در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مختار است.
الزم به ذکر است کلیه مدارک ارائه شده باید از طریق مراجع ذیصالح کپی برابر اصل شده ارسال گردد.

آدرس پایگاه اطالع رسانی: http://agogpc.nlsoc.ir بخش مناقصه ها، مزایده ها

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 

1394/3/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضــای هیئات مدیــره عبارتنــد از آقای علی زیتونیــان به کد 

ملــی )3760917097( و آقــای کمــال یگانــه حســنی به کد 

ملــی )2929093064( و آقــای خالــد میرزائــی بــه کد ملی 

)3761412428( که برای مدت دو سال انتخاب شدند.

آقای محمد صاحبی صاحب به کد ملی )3761411480( و آقای 

حســین میرزائی به کد ملی )3761411960( به سمت بازرسین 

اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 

شد.

 با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بــازرس، انتخاب مدیران، 

انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار انتخاب شــده توســط متقاضی در 

ســوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبــت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت برج گستر ماد 
سهامی خاص به شماره ثبت 308425 

و شناسه ملی 10103437293

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1393/12/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محل شــرکت به تهران، اتوبان همت، خیابان ســردار جنگل، ســاختمان 
آسمان سردار، طبقه ســوم، واحد 301، کدپستی 1476739183 تغییر 

یافت و ماده 4 اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
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 کار و تصویرصنعت سهامی خاص
 به شماره ثبت 14579 و شناسه ملی 10100544582

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

 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/02/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهــران، خیابان آپادانا، 
خیابان نوبخت، خیابان ششــم، پالک 66، کدپســتی 1554643351 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشــانی 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 داده پردازی آرین سیستم سهامی خاص
 به شماره ثبت 239054 و شناسه ملی 10102799091

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

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن

مناقصه عمومی دو مرحله ای
 نوبت اول  36 و 94-35

مبلغ ضمانتنامه شرکت شمارهشرح مناقصهردیف
در مناقصه )ریال(

35162/000/000-94خطایاب 20 کیلوولت هوایی معمولی1

خرید 7 دستگاه دیژنکتور 20 کیلوولت و 2
36267/000/000-4094 دستگاه سکسیونر هوایی گازی

1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن 
)سهامی خاص( به نشانی رشت- بلوار امام خمینی- باالتر از میدان مصلی.

2- موضوع مناقصه: به شرح جدول بند 3
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزی یا ضمانتنامه بانکی بشرح جدول ذیل:

4- محل دریافت اسناد مناقصه:
1-4: رشت- بلوار امام خمینی- باالتر از میدان مصلی- شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن- امور تدارکات و انبارها
2-4: تهران- سعادت آباد- میدان کاج- خیابان شهید خلبان جمشیدی )یک(- خیابان شبنم- کوی الله- پالک 14
3-4: با مراجعه به سایت  http://www.gilanpdc.ir- مناقصات و مزایده ها- مناقصات عمومی

الزم به توضیح می باشد که در صورت دریافت اسناد از طریق سایت، تصویر اسکن شده 
 tadarokat@gilanpdc.ir ایمیل  به آدرس  بند 5 میبایست  واریزی موضوع  فیش 
ارسال و اصل فیش واریزی نیز می بایست پیوست مدارک مناقصه )پاکت الف( ارسال 
گردد. بدیهی است در صورت عدم وصول فیش واریزی به شرح فوق توسط این شرکت، 

به مدارک ارسالی ترتیب اثر داده نمی شود.
5- قیمت خرید اسناد و شماره حساب: مبلغ 500000 )پانصد هزار ریال( به حساب 
سپهر شماره 0207394180000 نزد بانک صادرات شعبه 549 فرهنگ رشت به نام 

شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن.
6- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 94/5/25 لغایت تاریخ 94/5/29

7- زمان و محل تحویل پیشنهادها: اداره دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان 
گیالن و حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 94/6/9 می باشد.

8- زمان گشایش پاکات مناقصه: پاکات مناقصه به تاریخ 94/6/9 رأس ساعت 17 
برگ  در  تعیین شده  زمان بندی  با  مطابق  و  مناقصه  در  بدون حضور شرکت کنندگان 
بازگشایی  گیالن  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  جلسات  سالن  در  مناقصه  شرایط 

می گردد و زمان بازگشایی پاکت ج پس از ارزیابی فنی متعاقبا اعالم می گردد.
تبصره: حضور شرکت کنندگان در مناقصه در جلسه بازگشایی پاکات ج با ارائه 

معرفی نامه کتبی بالمانع است.
9- تضمین حسن انجام تعهدات قرارداد: 10 درصد مبلغ کل قرارداد به صورت ضمانتنامه بانکی

10- پیش  پرداخت قرارداد: 25 درصد مبلغ قرارداد در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی
11- شماره تلفن های تماس: 33606571- 33663006- 013 و 22062567- 021

12- مناقصه گزار در قبول یا رد هریک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.
13- هزینه چاپ آگهی در روزنامه برعهده دستگاه مناقصه گزار )شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن( می باشد.

در صورت نیاز به اطالعات بیشتر به پایگاه های اینترنتی به شرح زیر مراجعه فرمایید:
http://www.gilanpdc.ir                                                      :آدرس اینترنتی
http://tender.tavanir.org.ir
http://iets.mporg.ir
tadarokat@gilanpdc.ir پست الکترونیکی:

5/2114 م/الف

اداره کل راه آهــن جنوب در نظر دارد اجرای خدمات ســالیانه حمل، نقل و توزیع مواد ســوختی را طبق شــرح خدمات و 
دســتورالعمل های مربوطه از طریق برگزاری تشــریفات مناقصه )بر اســاس آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات( 

به پیمانکار واجد شرایط )دارای گواهی صالحیت معتبر از اداره کار و همچنین سابقه اجرائی در امور مرتبط( واگذار نماید.
نوع و منبع مالی مناقصه: مناقصه یک مرحله ای و از محل اعتبارات جاری راه آهن می باشد.

مهلت توزیع اسناد: حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 94/6/3
مهلت تحویل اسناد ارزیابی: حداکثر تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 94/6/22

هزینه تهیه اسناد ارزیابی کیفی: مبلغ 200/000 ریال و غیر قابل استرداد به صورت واریزی به حساب شماره 4001064004005747 خزانه می باشد.
متقاضیان به منظور دریافت اســناد می توانند با در دست داشــتن معرفی نامه معتبر، به نشانی اهواز- میدان هجرت- اداره کل راه آهن 
جنــوب اتاق 17- واحد تدارکات و امور قراردادهــا )تلفن تماس 33332280-061( مراجعه نمایند. ضمنا، صرفا پاکت های )الف، ب و 

ج( مناقصه گرانی که در مرحله ارزیابی مورد تائید واقع شده اند، گشایش خواهد یافت.
* برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت رایگان اسناد به سایت WWW.IETS.MPORG.IR مراجعه فرمائید. 

آگهی ارزیابی کیفی  )فراخوان نخست(

اداره کل راه آهن جنوب

نوبت اول

راه آهن جمهوری اسالمی ایران

شماره 42/94/9

ورزشــی  کیهان  مجلــه 
نشــریه  قدیمی تریــن 
ورزش ایــران هــر هفته 
سراسر  در  شنبه  روزهای 
کشور منتشر می شود. در 
شــماره جدید این مجله 
مطالــب زیــر از نگاهتان 
می گذرد: پرســپولیس را 
)چشم انداز(،  دهید  نجات 

آیا فوتبــال ایران همچنان بــه کروش بدهکار اســت )تکاپو(، 
گفت وگوی تفصیلی با سرپرســت فدراسیون شطرنج، گفت وگو 
با امید ابراهیمی گلزن این روزهای استقالل، نگاهی به لیگ برتر 
انگلیس، غول ها برای قهرمانی دندان تیز کرده اند و گزارش کامل 
لیگ های فوتبال اروپا و ایران به همراه پوستر تیم های استقالل 

خوزستان و بارسلونای اسپانیا.

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

سال هفتادو چهارم   شماره 21131   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( شنبه 24 مرداد 1394   29 شوال 1436   15 آگوست 2015

صفحه2

يادداشت روز خبر ويژه

* داعش یک کامیون مملو از مواد منفجره را در بازار 
میوه و مواد غذایی شهرک صدر بغداد منفجر کرد.

* تقریباً تمام قربانیان این انفجار غیرنظامی و شیعه 
هستند.

* منابع مطلع: این انفجار به لحاظ تلفات و خسارات 
در 2 سال گذشته بی سابقه است.

* داعــش در غرب اربیل نیز از ســالح شــیمیایی 
استفاده کرد.                                      صفحه آخر

انفجار خونین در شهرک صدر بغداد
75 شهید و200 مجروح برجا گذاشت

صفحه2

پیام تسلیت رهبر انقالب 
در پی درگذشت 

حجت االسالم قرهی
* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: درگذشت عالم پارسا و پرهیزگار مرحوم 
حجت  االسالم  و المسلمین آقای حاج شیخ عبدالعلی قرهی را به ارادتمندان 
و بازماندگان ایشان به ویژه فرزند فاضل و بزرگوار ایشان جناب حجت االسالم 
آقای حاج شیخ محّمد حسن قرهی تسلیت عرض می کنم.           صفحه3

* در حالی که تنها 6 ماه به برگزاری آزمون دکتری زمان باقی است، سازمان 
سنجش در اطالعیه جدید خود از تغییر رشته ها و منابع این آزمون خبر داد.

* در شــیوه جدید پذیرش دانشجوی دکتری، عالوه بر سردرگمی داوطلبان 
باانبوه دروس جدید، شائبه گزینش سلیقه ای بیش از پیش تقویت شده، چرا 
که عماًل گروه های آموزش دانشــگاه ها تصمیم گیر نهایی برای پذیرش یا عدم 
پذیرش دانشجو هستند.                                                          صفحه10

اقدام سؤال برانگیز وزارت علوم و سازمان سنجش

6 ماه مانده به آزمون
 نحوه گزینش دکتری تغییر کرد!

رایزنی فشرده ظریف در اسالم آباد و دهلی نو

آیت اهلل جنتی تأکید کرد

ساکتین فتنه
اجازه ورود به خبرگان ندارند

* 1200 تروریست تکفیری در قلمون تسلیم 

ارتش سوریه شدند.

* همزمان با ســفر جان کری به هاوانا فیدل 

کاسترو از آمریکا طلب خسارت کرد.

* حضور افســران اطالعاتی آمریکا و اسرائیل 

ستاد عملیاتی ارتش آل سعود. در

* چنگ انــدازی وزیــر جنگ آل ســعود بر 

بزرگترین ابزار سرقت بیت المال.      صفحه آخر

طالبان: انفجار مرگبار کابل
کار آمریکا بود

* دبیر شورای نگهبان در خطبه های نماز جمعه تهران: رهبر انقالب 
بیش از 200 مورد راجع به فتنه صحبت کردند و فرمودند که فتنه 

خط قرمز است.
* عده ای در طول این مدت چقدر درباره فتنه حرف زده اند و آن را 
محکوم کردند، چند کلمه در این رابطه گفتند؟ آیا اینها می توانند 

ادعای والیتمداری کنند؟
* افرادی باید به مجلس خبرگان بروند که والیت فقیه را در قول و 

عمل قبول داشته باشند.
* اگر احیاناً افرادی در خبرگان بروند که این شــرایط را ندارند و 
بخواهند به ضرب و زور و هرجوری که هست آنها را وارد کنند، چه 

عددشان کم یا زیاد باشد، آنجا وضعیت نابابی پیدا می کند.
* بحث هســته ای یک مسئله ملی است و حزبی، جناحی و جریانی 

نیست و نباید در انتخابات از آن سوء استفاده کرد.
* معاون دبیرکل حزب اهلل در سخنان پیش از خطبه ها: اگر حزب اهلل 

نبود، لبنان تفریحگاه صهیونیست ها می شد.
* ایــران امروز قدرتی منطقه ای اســت که در معــادالت جهانی 
تأثیرگذار است و این تأثیرگذاری هدیه و منت از طرف هیچ کس 
نبوده بلکه با صبر و اســتقامت و جهاد و ایستادگی به دست آمده
است.                                                                         صفحه3

صفحه10

رفت و آمدهای آدامسی
با ژست سیاسی

تنها  گزینه 
پیش روی

در نهمین سالگرد جنگ 33 روزه

سیدحسن نصراهلل: در جنگ 33 روزه
اسرائیل جهنم را به چشم خود دید

* آنچه در جنــگ 33 روزه به 
دست آمد، معجزه الهی بود.

* آمریــکا در مســئله نبــرد با 
داعش جدی نیســت و در این 

قضیه دغل کاری می کند.
* واشــنگتن بــا ابــزار داعش 
را  منطقه  کشورهای  می خواهد 

تجزیه کند.

* اســتقالل و امنیت کشــور ما )لبنان( در معرض تهدیــد قرار دارد
به همین خاطر، از همه می خواهیم اختالفات را کنار بگذارند.

* نصراهلل با مردم عراق به خاطر انفجار اخیر در شهرک صدر بغداد ابراز 
همدردی کرد.                                                        صفحه آخر


