
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توأم با ارزيابي كيفي
شركت آب و فاضالب استان يزد در نظر دارد از محل اعتبارات غيرعمراني )داخلي( نسبت به واگذاري عمليات مشروحه ذيل از طريق برگزاري 

مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي به پيمانكار واجد شرايط اقدام نمايد.

موضوع عملياترديف
براورد اوليه 

)ريال(
مدت اجرا

تضمين 
شركت در فرايند 
ارجاع كار )ريال(

نوع گواهي صالحيت پيمانكاري

رشته آب توام با سوابق كار مشابه71.780.000.000 ماه35.584.389.252نصب 1500 فقره انشعاب فاضالب منطقه يك شهر اردكان1
رشته آب توام با سوابق كار مشابه71.780.000.000 ماه35.584.389.252نصب 1500 فقره انشعاب فاضالب منطقه دو شهر اردكان2
گواهي بهداشت ، صالحيت حرفه اي12843.150.000 ماه16.863.000.000تهيه ، پخت و توزيع غذاي نهار و شام پرسنل شيفتي شهر يزد3

4
ساخت ، مرمت و مرئي سازي حوضچه هاي شيرفلكه آب ، مرمت 

موزاييك و خرده كاري ابنيه منطقه يك يزد
رشته آب توام با سوابق كار مشابه270280.000.000 روز5.583.109.440

5
عمليات اجراي خط آبرسان از جاده قديم تفت تا فلكه دوم آزادشهر 

به همراه زون بندی منطقه 1 و 2 آزادشهر شهر يزد
رشته آب توام با سوابق كاري مشابه41.920.000.000 ماه38.405.299.038

6
عمليات بهره برداری، نگهداری، تعميرات، اصالح و باز سازی 
تاسيسات آب شرب شهر زارچ و روستای اله آباد و محمدآباد 

بهره برداري و نگهداري در زمينه آب12425.000.000 ماه8.493.255.397

رشته آب توام با سوابق كاری مشابه6833.500.000 ماه16.669.108.727باز سازی و اصالح تاسيسات شبكه توزيع آب منطقه يك شهر يزد 7

8
خريد و نصب 50.000 عدد سايه بان كولر
 از نوع چوبی و سرويس كولرهای آبی 

توليد كننده يا تامين كننده1210.890.000.000 ماه-----

9
عمليات بهره برداري و تعمير و نگهداري

 SBR از تصفيه خانه فاضالب شهر يزد از نوع 
12850.000.000 ماه-----

صالحيت بهره برداري و نگهداري از 
تصفيه خانه هاي فاضالب )رتبه دو يا يك(

 www.abfayazd.ir لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد ارزيابي كيفي و مناقصه از تاريخ انتشار آگهي پس از ثبت نام در پايگاه اين شركت به نشاني 
به صورت اينترنتي نسبت به دريافت اسناد اقدام فرمايند. همچنين متقاضيان مي توانند به صورت حضوري در ساعات اداري به نشاني مناقصه گزار واقع در شهر يزد ، 
خيابان آيت ا... كاشــاني ، دفتر قراردادها مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. جهت كســب اطالعات شماره تلفن 31643155-035 اعالم و تصريح مي گردد 

مستندسازي در پايگاه اطالع رساني مناقصات به نشاني iets.mporg.ir  قابل مشاهده مي باشد.
مراحل و زمان بازگشايي پاكات:

آخرين مهلت ارايه پيشنهادات به دبيرخانه مناقصه گزار تا ساعت 14 مورخ 1400/11/10 خواهد بود.
پاكت هاي مناقصه گران توســط كميســيون مناقصه اي كه در ساعت 10 صبح مورخ 1400/11/12 در محل اتاق جلســات كارفرما ، واقع در ساختمان ستاد تشكيل 

مي گردد ، بازگشايي خواهد شد.
شركت آب و فاضالب استان يزد

سهامي خاص شناسه نوبت چاپ: 1380856 شناسه آگهی: 1262529  

شركت آب و فاضالب 
استان يزد

نوبت اول آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای
 شــركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نياز خود را با شــرايط ذيل بصورت برگزاری مناقصه عمومي دو مرحله ای

از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت )سامانه ستاد( تامين نمايد:

200009349800856 شماره فراخوان در سامانه ستاد ايران

 R1-1400/014 مناقصه شماره R1-0000283-AD تقاضای شماره مناقصه و تقاضا 

خريد BUTTERFLY VALVE ) فقط محصوالت ساخت داخل قابل قبول مي باشد.( موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی

-/750/000/000 ريال مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار

تضمين شركت در فرايند ارجاع كار بصورت يكي از تضامين قابل قبول 
وفق آيين نامه تضمين شماره 123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هيات وزيران مي باشد.

نوع تضمين شركت درفرايند ارجاع كار

-/15/000/000/000 ريال مبلغ برآوردي مناقصه

6 روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ايران می باشد. آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي در سامانه ستاد 

ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دريافت اسناد می باشد.
آخرين مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزيابي 

كيفي )رزومه( در سامانه ستاد

پس از ارزيابی كيفی مناقصه گران، مستندات دريافت پيشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی از طريق سامانه ستاد ارسال می گردد. آخرين مهلت بارگزاری پيشنهادات فنی/ مالی در سامانه ستاد 

استان بوشهر- شهرستان عسلويه- شركت مجتمع گاز پارس جنوبی-پااليشگاه اول – اداره خريد آدرس مناقصه گزار

بديهی اســت كليه فرآيند برگزاری مناقصه الكترونيكی از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكی دولت )سامانه ستاد( به نشانی: WWW.SETADIRAN.IR انجام می پذيرد و 
به پيشنهاد های خارج از سامانه ستاد هيچگونه ترتيب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بايستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دريافت گواهی امضاء الكترونيكی اقدام نمايند.

مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت WWW.SPGC.IR مراجعه و يا با شماره تلفن های 4329-07731314335 تماس حاصل فرمايند. 

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

شركت ملی گاز ايران
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

شناسه نوبت چاپ: 1379052 شناسه آگهی: 1261151  

نوبت اول

بــه اســتناد صورتجلســه هيئت مديــره مورخ 
اتخاذ شــد: ذيــل  تصميمــات   1400/03/17 
- فــرخ رســتم زاده خامنــهء بشــماره ملــی 
0043594808 به ســمت رئيس هيئت مديره 
و مديرعامل و ياســمن رستم زاده خامنه بشماره 
ملــی 0076326330 بــه ســمت نائب رئيس 
هيئت مديره و ابوالفضل خوش آمد بشــماره ملی 
0381473491 به ســمت عضــو هيئت مديره 
انتخاب گرديدند و حق امضا كليه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شــركت از قبيل چك-سفته-
بروات - قراردادها و عقود اســالمی با امضاء فرخ 
رســتم زاده خامنهء همراه با مهر شــركت معتبر 

می باشد. 

آگهی تغییرات شركت آرد سفید ورامین
 سهامی خاص به شماره ثبت 3068 

و شناسه ملی 10101049236

حجت اله قلی تبار - سرپرست اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری پاكدشت 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ساليانه 
مورخ 1400/03/17 تصميمات ذيل اتخاذ شــد:- 
جعفر عظيمی بشماره ملی 3873116138 بسمت 
بــازرس اصلی و رضا عســكری راد بشــماره ملی 
2160693847 بســمت بــازرس علی البدل برای 
مدت يكسال انتخاب شــدند. روزنامه كثيراالنتشار 
كيهــان جهــت درج آگهی هــا شــركت انتخــاب 
گرديــد. - فرخ رســتم زاده خامنهء بشــماره ملی 
0043594808 و ابوالفضل خوش آمد بشماره ملی 
0381473491 و ياسمن رستم زاده خامنه بشماره 
ملی 0076326330 به ســمت اعضا هيئت مديره 

برای مدت دوسال انتخاب گرديدند.

آگهی تغییرات شركت آرد سفید ورامین
 سهامی خاص به شماره ثبت 3068 

و شناسه ملی 10101049236

حجت اله قلی تبار - سرپرست اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک كشور 
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری پاكدشت 

مــورخ  اســتناد صورتجلســه هيئت مديــره  بــه 
1400/03/09 تصميمــات ذيل اتخاذ شــد:- خانم 
فروغ هدائی با كد ملی 1377914021 به ســمت 
رئيس هيئت مديره، آقای عمران فائض ســرخابی با 
كد ملی 1377871002 به سمت نايب رئيس هيئت 
مديره و مديرعامل، آقای كيا فائض ســرخابی با كد 
ملی 0016141091 به ســمت عضو هيئت مديره، 
آقای اســماعيل آزموده با كد ملی 6309210610 
به ســمت عضو هيئت مديره انتخاب شدند.- كليه 
اسناد و اوراق تعهدآور، بهادار، چك، سفته و بروات 
تا مبلغ 10،000،000،000 ريال با امضاء مديرعامل 
به همراه مهر شــركت و بيش از آن با امضاء دو نفر 
از اعضای هيئت مديره با مهر شــركت معتبر است. 
ساير اوراق تجاری و مكاتبات عادی با امضاء هر يك 

از اعضاء هيئت مديره معتبر است.

آگهی تغییرات شركت آرن افرا سهامی خاص 
به شماره ثبت 99371 و شناسه ملی 10101433611

سازمان ثبت اسناد و امالک كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

بــه اســتناد صورتجلســه هيئت مديــره مورخ 
1399/04/29 تصميمات ذيل اتخاذ شــد: علی 
ســراج به شماره ملی 0043315518 به سمت 
مديرعامل و عضو هيئت مديره سيامك صبوری 
به شماره ملی 0036049379 به سمت رئيس 
هيئت مديــره الهــام تقی زاده متقی به شــماره 
ملــی 0040862720 به ســمت نائب رئيس 
هيئت مديره برای بقيه مدت تصدی هيئت مديره 
تعيين شدند. كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها و 
عقود اسالمی و اداری با امضاء مديرعامل و يكی 
از اعضاء هيئت مديره متفقا همراه با مهر شركت 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شركت تارماک 
شركت  سهامی خاص

 به شماره ثبت 38633 و شناسه ملی 10100840495

سازمان ثبت اسناد و امالک كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســاليانه 
مورخ 1400/03/11 تصميمات ذيل اتخاذ شد: ترازنامه 
و حساب ســود و زيان ســال مالی1399 مورد تصويب 
قرارگرفت. موسسه حسابرسی ترازنما همكاران به شناسه 
ملی 10100522558 به ســمت بــازرس اصلی و خانم 
نيرالسادات سليمان ريزی به شماره ملی 0045546118 
به ســمت بازرس علی البدل برای مدت يك ســال مالی 
انتخاب شدند. اعضای هيئت مديره برای مدت دو سال به 
قرار ذيل تعيين گرديدند: آقای  هادی غالمی به شــماره 
ملی0943455960 به ســمت عضو هيئت مديره آقای 
غالمعلی غالمی به شماره ملی 6299706716 به سمت 
رئيس هيئت مديره آقای محســن غالمی به شماره ملی 
0945854927 به سمت نائب رئيس هيئت مديره آقای 
مهدی غالمی به شــماره ملی 0940922797 به سمت 
مديرعامل و عضو هيئت مديره كليه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شــركت از قبيل چك سفته بروات قراردادها 
و عقوداســالمی با امضا مديرعامل و رئيس هيئت مديره 

همراه با مهر شركت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شركت بن تاژ پارس
 سهامی خاص به شماره ثبت 254038 

و  شناسه ملی 10102944443

سازمان ثبت اسناد و امالک كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان در نظر دارد خرید، حمل، 
نصب، راه اندازی، آموزش دو دستگاه اکسیژن ساز مدیکال با دبی 600 و 400 لیتر بر دقیقه و تولید هوای 
فشــرده و وکیوم مرکزی برای پروژه طرح توسعه بیمارستان فاطمیه همدان را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به کلیه تامین کنندگان )فروشــندگان( که دارای تجربه کاری - توان مالی مناسب - 
استانداردهای اجرایی، حسن سابقه، کادر مجرب و تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز و دارای گواهینامه 
صالحیت ایمنی )HSE( می باشند واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد و ارزیابی 
فنی و بازرگانی تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
1. مهلت زمان دریافت اســناد مناقصه از سایت: 1400/10/28 لغایت ساعت 14 روز یکشنبه 

مورخ 1400/11/03
2. مهلت زمانی اعاده پیشنهاد: از 1400/11/04 لغایت ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1400/11/13

3. زمان بازگشایی پاکت ها در سامانه: پنجشنبه 1400/11/14 ساعت 9 صبح در دفتر مدیریت امور 
پشتیبانی و رفاهی دانشگاه واقع در همدان- بلوار شهید فهمیده- سایت دانشگاه علوم پزشکی- ساختمان 

ستاد- طبقه اول تشکیل می گردد.

مبلغ تضمین محل پروژهشرح پروژهردیف
)میلیون ریال(

مدت 
اجرا

1

خرید، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش 
دو دستگاه اکسیژن ساز مدیکال با دبی 
600 و 400 لیتر بر دقیقه و تولید هوای 

فشرده مدیکال و وکیوم مرکزی به 
ظرفیت مخزن حداقل 1500 لیتر بر دقیقه 
به همراه دو عدد موتور 150 مترمکعب 
)جمعا 300m2/h( برای پروژه طرح 

توسعه بیمارستان فاطمیه همدان مطابق با 
مشخصات فنی اسناد پیوست مناقصه

همدان
خیابان کرمانشاه

بیمارستان 
فاطمیه

2400 35
روز

4. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
5. تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادرشده از موسسات اعتباری 
غیربانکی دارای مجوز بانک مرکزی که حداقل سه ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه دیگر قابل تمدید 
باشد در وجه دانشگاه علوم پزشکی همدان و یا ارائه فیش واریزی وجه نقد به شماره 156648908 بانک 

رفاه شعبه شریعتی در وجه دانشگاه علوم پزشکی همدان.
6. تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگذاری و اصل آن را 
طبق زمان اعاده پیشــنهاد به آدرس همدان- بلوار شهید فهمیده- سایت دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا 

همدان- ساختمان ستاد- طبقه پنجم- دفتر مدیریت حراست دانشگاه تحویل نمایند.
7. توضیح اینکه کلیه کسورات قانونی برعهده فروشنده است و پرداخت به صورت 100 درصد نقد می باشد.

8. شــرکت کنندگان در مناقصه باید جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 300/000 ریال به شماره حساب 
بانک رفاه 2175227130005 با شناســه ملی 171700015310024 را در سامانه تدارکات الکترونیک 

دولت واریز نمایند.
9. کد اقتصادی، شناســه ملی و کدپســتی دانشــگاه علوم پزشــکی همدان به ترتیب ذیل می باشد: 

.6517838736 ،14003603818 ،411376716391
10. برگزاری مناقصه صرفا از طریق ســامانه الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه 
شامل خرید و دریافت اسناد مناقصه، پرداخت تضمین شرکت در مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع 

از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
تاریخ انتشار: 1400/10/28

واحد مناقصات و مزایدات دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی

استان همدان

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای
شماره مناقصه: 1400/104 

 شماره سامانه ستاد: 2000000236000124
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صفحه ۱۱

زيارت عتبات عاليات، حضور بر سر مزار 
شهيد ابو مهدی و ديدار با مقتدی صدر

در سفر سردار قاآنی به عراق صورت گرفت

 ] صفحه آخر[ ] صفحات 4، 10 و 11[

 دست رد طالبان به سينه پاكستان؛ به كمك های 
شما احتياج نداريم.

 حملــه به 5 خــودروی زرهی آمريــكا در بصره
از سوی گروهی ناشناس.

 زلزله سياسی در تركيه با استعفای دسته جمعی 
872 عضو حزب حاكم.

 صهيونيست ها پيرمرد 75 ساله فلسطينی را با خودرو 
زير گرفته و به شهادت رساندند.

بلومبرگ: زمستان سختی در انتظار بايدن است

فقط 4درصد آمریکایی ها معتقدند
اوضاع کشورشان خیلی خوب است

 وزارت نيرو: 83 درصد روستاها به آب شرب پايدار
دسترسی دارند.

 قيمت نفت به باالترين رقم در 3 سال گذشته رسيد. 
 اولين جلســه محاكمه سركرده گروه تروريستی 

»االحوازيه« امروز برگزار می شود.

 بر اساس بخشنامه معاون وزير علوم ، كالس های 
تمام مقاطع تحصيلی دانشــگاه ها در نيمسال دوم 

حضوری برگزار می شود.
 ســاالنه 800 هزار دســتگاه تلويزيــون قاچاق 

وارد كشور می شود. 

يک كارشناس اقتصادی:

بسیاری از مجوزها 
برای شروع کسب وکارها زائد است

 ]صفحه آخر[

ديروز اتفاق افتاد

ابوظبی زير ضربه سنگين پهپادهای يمن
 انصاراهلل، امارات را مجازات كرد

سکوت درباره »روز اجرای برجام«؛ فراموشی يا خجالت؟!

در نشست رئيس جمهور با مديران عامل بانک ها مطرح شد

اتمام حجت رئیسی با بانک ها
به جای بدهکاران گردن کلفت در خدمت تولید و مردم باشید

 رئيس جمهور: بانك ها تالش كنند كارمزد و ســود تســهيالت اعطايی را تا حد ممكن كاهش دهند. 
همچنين در پرداخت تســهيالت ُخرد به مردم اعتبارســنجی جايگزين اخذ وثيقه شود؛ بانك ها به مردم 

تسهيالت بدهند نه تضييقات.

 يحيی سريع سخنگوی نيروهای مسلح يمن ديروز از عمليات ويژه ای در عمق خاک امارات خبر داد. 
 رسانه ها از شنيده شدن صدای چند انفجار در يك شهر صنعتی و فرودگاه ابوظبی خبر دادند. 

 پليس امارات: چند فروند پهپاد با  انداختن بمب بر روی مخزن های سوخت در يك منطقه صنعتی ابوظبی 
و همچنين فرودگاه بين المللی اين شهر، آن را به آتش كشيدند. 

 ائتالف سعودی نيز اعالم كرد كه توانسته پرواز چند پهپاد از فرودگاه صنعاء در يمن را رصد كند.
 برخی منابع رسانه ای از توقف پروازها در فرودگاه بين المللی ابوظبی خبر دادند. 

 پليس ابوظبی: در پی انفجار  تانكرهای سوخت، 3 نفر كشته و 6 نفر ديگر مجروح شده اند. 
 همچنين يك فروند هواپيمای ترابری تاكتيكی سی130 جی ارتش امارات در فرودگاه عتق هدف حمله 

پهپاد ارتش يمن قرار گرفت و به صورت كامل از رده عملياتی خارج شد. 

 ]صفحه 2[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

خوشرو: خشم آمریکا 
نشانه اهمیت سند همکاری 

ایران و چین است

دكتر علی اكبر واليتی در مصاحبه با كيهان مطرح كرد:

، دوسويه   رابطه با روسيه
و براساس اقتدار و احترام متقابل است

]صفحه 3[

]صفحه 3[

 روســيه امروز، روســيه تزاری يا شوروی 
كمونيستی نيست، ايران و روسيه دو كشوری 
هســتند كه در دريای خزر همسايه يكديگر 
هستند، هر دو جزو كشورهای مقتدر منطقه 
و تأثيرگذار در صحنه بين المللی محســوب 
می شوند. رابطه با روسيه رابطه دوسويه و برابر 
است؛ رابطه ای بر اساس احترام متقابل، حقوق 

برابر و عدم  مداخله در امور داخلی يكديگر.
 اين نگرانی وجود ندارد كه ما رابطه داشته 
باشيم و اينكه بخواهيم القا كنيم كه با رابطه 
 با چين و روسيه، سياست نه غربی نه شرقی 
 زير ســؤال مــی رود، يک برداشــت غلط 

است.
 رابطــه ايــران مقتدر با روســيه و چين 
امروزی كه رابطه ای برابر و بر اســاس احترام 
متقابل است دست ايران را در لغو تحريم ها و 

خنثی  سازی آنها بازتر می كند. 
 در عقب نشينی آمريكا و اروپا در مذاكرات 
اخير، دو نكته محل تأمل است، يكی پررنگ 
شدن گزاره »مقاومت« در دور جديد مذاكرات 
و يكی سرخوردگی آمريكا از منطقه و شكست 

پروژه های آنها در عراق و افغانستان.
 روابــط و همكاری هــای نزديــک ما با 
عراق، لبنان، ســوريه، يمــن و نقش ايران 
در جبهــه مقاومت ظرفيــت بزرگی را برای 
ايران در غرب آســيا فراهم آورده اســت 
و از هميــن منظــر چين و روســيه برای 
 ارتباط با ايران از منافــع متقابلی برخوردار 

هستند.

 

مالحظاتی درباره 
حمله پهپادی انصاراهلل به قلب ابوظبی

یادداشت روز

] صفحه۲ [ صفحه ۶

ماجرای غربالگری 
و نعل وارونه

صفحه ۱۱

اژه ای: ساختمان مربوط به قوه قضائيه 
در حاشيه رود چالوس 

زودتر از همه تخريب شود


