
 آخرین اخبار و حواشــی ورزش ایران و جهان به خصوص آخرین اخبار اختصاصی 
از رقابت های فوتبال جام جهانی 2022 را در مجله کیهان ورزشی بخوانید.

در شماره 3398 مجله کیهان ورزشی مطالب زیر از نظرتان می گذرد:
دوباره فوتبال در دستان دالل  ها و رمال ها رها نکنیم )چشم انداز(

درس های تلنبار شده جام جهانی )نگاهی دیگر(
»علی«، یک درام زندگی نامه ای موفق! )سینما ورزش(

زیبا، جذاب و ماندگار )مهم ترین فینال های تاریخ(
همراه با گزارش هایی از رشــته های فوتبال، بسکتبال، کشتی، والیبال، دو و میدانی، 
وزنه برداری، هندبال، فوتســال، فوتبال پایه تهران، جانبــازان و معلولین، بوکس، 

تنیس، سوارکاری و...

مجله کیهان ورزشی،  امروز شنبه 5 آذر 1401 منتشر شد

شــرکت آب و فاضالب شیراز در نظر دارد بر اساس ماده ۳۷ قانون برنامه ششم توسعه، 
ماده 2 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضالب مصوب سال ۱۳۶۹ و بند »ث« تبصره ۸ قانون 
بودجه ســال ۱4۰۱؛ اجراء بخشی از تاسیســات جمع آوری و تصفیه فاضالب و بهره برداری و 
نگهداری تاسیســات فاضالب در محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضالب شیراز را در ازاء 
تخصیص بخشی از پساب تصفیه شده تصفیه خانه فاضالب شماره 2 شیراز را به منظور کاربری 
معین و با حجم مشــخص برای دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل و با شــرایط 

ذیل به سرمایه گذار واجد شرایط و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید. 
کلیــه مراحل برگــزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت تا تحویل اســتعالم ارزیابی کیفی تا 
ارسال دعوتنامه جهت ســایر مراحل ارائه پیشنهاد از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است سرمایه گذاران 
در صورت عــدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکــور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شــرکت در فرایند انتخاب سرمایه گذار محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان 
در سامانه تاریخ ۱4۰۱/۹/۱2 می باشد. اطالعات و اسناد پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و 

ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به متقاضیان واجد شرایط اعالم خواهد شد.
۱- شرح مختصری از پروژه:

موضوع پروژه عبارتســت از تامین مالی، خرید، احداث و تکمیل بخشــی از تاسیسات فاضالب 
شــیراز در محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضالب شیراز به همراه مدیریت، بهره برداری، 
تعمیر و نگهداری و اورهال بخشی از تاسیسات فاضالب شهر شیراز در طول دوره بهره برداری 
تجاری، در ازای واگذاری حداکثر ۱۷۵ هزار متر مکعب در شبانه روز از پساب ۵ مدول تصفیه خانه 

فاضالب شماره 2 شیراز طبق مشخصات فنی، استانداردهای ملی و خواسته های سرمایه پذیر.
2- مشخصات و حدود کار سرمایه گذاران عبارت است از:

* احداث ۳ مدول تصفیه خانه فاضالب شماره 2 شیراز به ظرفیت هر کدام ۵۰ هزار متر مکعب 
در شبانه روز

* اجرای ۷۰۰ کیلومتر شبکه فاضالب در اقطار 2۵۰ تا ۱4۰۰ میلیمتر در شهر شیراز 
* نصب ۷۰ هزار فقره انشعاب فاضالب 

* تعریض ۱۷۵ کیلومتر شبکه فاضالب و خط انتقال در اقطار 2۰۰ تا ۱4۰۰ میلیمتر 
* احداث ۳ پکیج تصفیه فاضالب در شــهرها و روســتاهای الحاقی به ظرفیت هر کدام ۳۰۰۰ 
متر مکعب در شــبانه روز و مجموعا ۹۰۰۰ متر مکعب در شــبانه روز به همراه خرید و تملک 

زمین مورد نیاز 
* احداث ۳۳۰ کیلومتر شبکه فاضالب به اقطار 2۵۰ تا ۵۰۰ میلیمتر در محدوده تحت پوشش 

شرکت آب و فاضالب شیراز 
* بهره برداری از شــبکه جمع آوری فاضالب در محدوده تحت پوشــش تصفیه خانه فاضالب 

شماره 2 شیراز تا پایان دوره بهره برداری تجاری 
* بهره برداری از ۵ مدول تصفیه خانه فاضالب شماره 2 شیراز تا پایان دوره بهره برداری تجاری 
* بهره برداری، راهبری، حفاظت، تعمیر و نگهداری، اورهال و بازســازی و نوســازی ۵ مدول 

تصفیه خانه شماره 2 شیراز تا پایان دوره بهره برداری تجاری
توجه: در صورت عدم تحقق هر بخش از تعهدات ســرمایه گذار، سرمایه پذیر می تواند با توافق 
سرمایه گذار، باقیمانده تعهدات را با کار مشابه که تطابق مالی نیز داشته باشد، جایگزین نماید.

3- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب شیراز 
۴- دوره احداث: ۳ سال 

۵- دوره بهره بــرداری تجاری: حداکثر 2۵ ســال )براســاس مدل مالی پیشــنهادی 
سرمایه گذار(

۶- محل اجرا: استان فارس - محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضالب شیراز 
۷- شــرایط کلی برای سرمایه گذاری: سرمایه گذار به صورت شخص حقوقی با داشتن 

سابقه قابل قبول؛ تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را بعهده خواهد داشت.
8- محل اخذ اســناد ارزیابی کیفی و عودت مدارک و مستندات تکمیل شده: 

سامانه ستاد )سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(
9- تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: ساعت ۱۰ مورخ ۱4۰۱/۹/۱2

 10- تاریــخ شــروع فروش اســناد اســتعالم ارزیابــی کیفی: ســاعت ۱۰ 
مورخ ۱4۰۱/۹/۱2

 11- تاریــخ نهایــی فروش اســناد اســتعالم ارزیابــی کیفی: ســاعت ۱4 
مورخ۱4۰۱/۹/2۱ 

12- تاریخ نهایی عودت اســناد اســتعالم ارزیابی کیفی تکمیل شده توسط 
مناقصه گر: ساعت ۱۰ مورخ ۱4۰۱/۱۰/۱2

 13- تاریخ بازگشــایی پاکت های اســتعالم ارزیابی کیفی: رأس ســاعت ۱۱ 
روز دوشنبه مورخ ۱4۰۱/۱۰/۱2 محل سالن جلسات شرکت آبفا شیراز.

بــه حســاب ۰۱۰۵۶۹۹۰22۰۰4  واریــز  ریــال   ۳/۰۰۰/۰۰۰  1۴- قیمــت اســناد: 
بانک ملی مرکزی به نام شرکت آب و فاضالب شیراز

 1۵- نام و نشــانی ســرمایه پذیر: شــیراز، بلوار آیت الــه ربانی، نبــش کوچه ۱۷- 
شرکت آب و فاضالب شیراز 

1۶- نام و نشانی مشاور: تهران؛ نارمک؛ خیابان شهید ثانی؛ نبش خیابان صادقی؛ پالک 
2 واحد ۱4 شرکت مهندسین مشاور آرنا فراسازه 

بدیهی است پس از بررســی مدارک ارزیابی از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت ارائه پیشنهاد 
دعوت بعمل خواهد آمد.

 بــه مدارکی که فاقــد امضاء؛ مشــروط؛ مخدوش و مدارکی کــه بعد از انقضــاء مدت مقرر 
در این آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

سایر اطالعات و جزئیات و توضیحات تکمیلی مربوطه در اسناد درج شده است.
http // www.nww.ir وب ســایت جهت اطالعات بیشــتر آگهی ارزیابــی کیفــی *
www.abfa-shiraz.com ، http : //iets.mporg-ir, www.setadiran.ir , 

می باشد.

فراخوان ارزیابی کیفی برای انتخاب 
سرمایه گذار به شماره 2001001032000027

واگذاری بخشی از پساب 5
 مدول تصفیه خانه فاضالب شماره 2 شیراز 

در ازای احداث و بهره برداری بخشی از تاسیسات فاضالب 
به روش بیع متقابل

ول
ت ا

نوب

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب شیراز

آگهی فراخوان تجدید دوم 
مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

شماره مناقصه 92613 – نوبت دوم
شــرکت گاز استان مازندران در نظردارد مناقصات جدول ذیل را بین پیمانکاران واجد شرایط با مشخصات و شرایط ذکر شده به روش مناقصه عمومی و 
از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 

پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبل ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

آدرس امور کاال: ساری – بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران ساختمان شماره 2 طبقه همکف 33492353-33204091 -011
آدرس کمیته فنی – بازرگانی: ساری – بلوارطالقانی شرکت گاز استان مازندران 011-33202408

عنوان و مشخصات کلی پروژه ها:

حداقل امتیاز کیفیمبلغ برآورد بریال مبلغ تضمینشماره فراخوان سامانه ستاد موضوع  مناقصه خرید ردیف

20010915780002354.836.365.00096.727.300.00060اتصاالت فلزی در سایزهای مختلف 1 

1- محل تامین اعتبار: سایر منابع بند ق
۲- نوع تضمین فرایند ارجاع کار: تضمین معتبر براساس آیین نامه تضامین 
 معامــات دولتــی مصوبه هیات وزیران بــه شــماره 123402/ت 50659 هـ 

مورخ 1394/9/22 و اصاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری.
3- محل اجرای پروژه: در محدوده گاز استان مازندران.

4- تاریخ انتشــار مناقصه در ســامانه: ســاعت 10 صبح روز چهارشنبه 
1401/09/09 می باشد.

5- مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از ســایت: روز چهارشــنبه 
1401/09/16 می باشد.

6- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30روز شنبه تاریخ 1401/09/26 
ضمناً اصل تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار در این مهلت ثبت اتوماسیون 

اداری و تحویل دبیرخانه رمز محرمانه حراست گردد(
7- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز یکشنبه 1401/09/27.

ضمنا: هرگونه تغییر در زمان های یاد شده از طریق سامانه اعام می گردد.
8- شرایط متقاضی:

- مدارک ثبتی شــرکت حاوی تصاویر مصدق )رتبه، کد پستی، شناسه ملی، کد 
اقتصــادی، دامنه کاری، تطابق امضاء، ضمانتنامه بانکی، صورت مالی حسابرســی 
شــده منتهی بــه 99/12/29 و 1400بــا توجه به الزام ارائــه صورت های مالی و 
حسابرســی شــده بارعایت ماده 4 آیین نامه راهکارهــای افزایش ضمانت اجرایی 
وتقویت حسابرسی ، تعهدنامه رعایت مبارزه با پولشویی، اساسنامه، آخرین تغییرات 

اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومی، فرم خود اظهاری، مهر و امضاء پکیج پیمان، 
کپی شناســنامه و کارت ملی صاحبان امضاء، مشــخصات اعضاء هیئت مدیره و 
ســهامداران باالی 10% ، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان و تکمیل فرم پولشویی 

ارسالی ، گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده ،
- قرار داشتن در لیست کوتاه وزارت نفت)وندرولیست (و سامانه ستاد درخصوص 

تولیدکنندگان لوله فوالدی و تامین کنندگان.
- ارزیابی مشتریان قبلی و گواهی حسن شهرت صادره توسط آنان

- داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر )ارائه رزومه کاری مرتبط(
- تضمین کیفیت خدمات پس از فروش محصوالت )وارانتی( 

- نظام کیفیت و نحوه تضمین محصوالت )گارانتی (
 ثبت نــام و اخذکد اطاع رســانی پایگاه ملــی مناقصات با مراجعه به ســایت

http: // iets.mporg.ir
 »حداقــل نصاب پیشــنهاددهنده دراین مرحله از مناقصــه و فراخوان عمومی

به هر تعداد مناقصه گر می باشد«.
جهت کســب اطاعات بیشتر در سایت شرکت گاز اســتان مازندران به آدرس 
www.nigc-mazandaran. ir و پایــگاه ملی اطاع رســانی مناقصات 

کشور به آدرس http: // iets.mporg.ir مراجعه  نمایید.
شناسه آگهی: 1417894        شناسه نوبت چاپ: 1591515

تاریخ انتشار نوبت دوم: 12 / 9 / 1401 
روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران

شرکت ملی گاز اریان
شرکت گاز استان مازندران

) سهامی خاص(

فراخوان مناقصه عمومي )یک مرحله اي همزمان با ارزیابی یکپارچه( 
شماره 1401/48 – نوبت دوم

 شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان )به عنوان دستگاه مناقصه گزار( در نظر دارد خرید 150 بشکه روغن ترانسفورماتور قدرت )معدنی – عایقی(
به شــماره ثبت 2001001406000046 را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 

اسناد 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 
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: ساعت 12 ظهر روز شنبه  مورخ 1401/09/12
آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: ساعت 19 ظهر روز چهارشنبه مورخ 1401/09/16

آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه و پاکت های پیشنهادی: تا ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1401/10/03
مهلت ارسال اصل پاکت الف: تا ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1401/10/03

زمان و محل بازگشایي پاکات مناقصه:  ساعت 9 روز شنبه مورخ 1401/10/03 
ساختمان شماره 4- طبقه همکف )اتاق جلسات( شرکت سهامی برق منطقه اي کرمان. 

محل تحویل پاکت الف: کرمان – بلوار شهید عباسپور – اداره دبیرخانه شرکت سهامی بــرق منطقه اي کرمان کد پستی:7614653143
تذکر مهم: تحویل نسخه اصل پاکت الف به صورت الک و مهر شده به آدرس فوق الذکر الزامی می باشد. 

مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 2.159.250.000 ریال به صورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های مندرج در ذیل:
- رسید واریز وجه به شماره شبا IR 810100004101121638162028 و شناسه واریزی 363121659224500810500000000000 بانک مرکزی

- ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی هستند. 
- ســایر ضمانت نامه های مقــرر در بندهای )پ(،)ج(،)چ(،)ح(،)خ( مــاده 4 آیین نامه تضمین معامات دولتی به شــماره 123402/ت50659 هـ مورخ 94/9/22 و 

اصاحیه های بعدی آن.
- به پیشنهادهایي که فاقد سپرده یا امضاء ، مشروط ، مخدوش ، سپرده هاي کمتر از میزان مقرر، چک شخصي و نظایر آن و پیشنهادهایي که پس از انقضاء مدت مقرر 

در آگهي واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
- سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 

ضمناً این آگهي در سایت اینترنتي به آدرس های www.krec.co.ir ، http://iets.mporg.ir و WWW.Tavanir.org.ir در دسترس مي باشد.

روابط عمومی شرکت سهامي برق منطقه ای کرمان شناسه آگهی: 1418060  شناسه نوبت چاپ: 1591755 

وزارت نیرو
شرکت سهامی برق 

منطقه ای کرمان

مــورخ  هیئت مدیــره  صورتجلســه  اســتناد  بــه 
1400/09/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســمت 
 اعضــای هیئت مدیــره به قــرار ذیل تعیین شــد:
- آقــای محمــد محمدخانــی دارنــده کدملــی 
0048165670 به سمت رئیس  هیئت  مدیره - آقای 
علی محمدخانــی دارنده کدملــی 0068461755 
به ســمت نایب  رئیس  هیئت  مدیــره - آقای احمد 
محمدخانی دارنده کدملی 0048267198 به سمت 
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. کلیه اســناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اسامی و مکاتبات عادی و اداری با 
امضای هر یک نفر از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل 

به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپهر 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 96705 

و شناسه ملی 10101407567

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

تکرار فراخوان مناقصه عمومی )ارزیابی کیفی( - نوبت اول
توجه: اعام آمادگي جهت شرکت در این مناقصه صرفاً بصورت الکترونیکي)توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشاني www.setadIran.ir  مي باشد.

مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره م م/01/0170/ت1/مربوط به تعمیر اساسي مخزن ائتالف کننده و مخزن نوسانگیر نمكزدایي مارون 3 
الف- شرح مختصر خدمات

اسپیدگذاري، بخارزني، بازکردن دریچه هاي نفررو، شیرهاي ایمني، تامین خاک، احداث حوضچه خاکی، رسوب زدایی، ترکیب رسوبات با خاک، حمل، گودبرداری،دفن رسوبات،تمیزکاري مناسب جهت انجام بازرسي قسمت هاي 
تحتاني مخزن، داربست بندي، همکاري با بازرسي فني و خوردگي فلزات، انجام آزمایش های الزم، سندباست، اعمال انواع پوشش الزم، راه اندازي مقدماتي و نهایي و سایر عملیات جزئي و کلي

ب-  محل اجرای خدمات و مدت انجام کار
محل اجرای خدمات در نمکزدایی مارون 3 در حد فاصل 55 کیلومتری تا شرکت بهره برداری مارون و مدت انجام آن 231روز می باشد.

ج-  برآورد کارفرما
برآورد کارفرما جهت انجام خدمات  -/126.869.533.060ریال مي باشد.

د-شرایط مناقصه گران متقاضی
- داشتن ظرفیت آزاد)تعدادي و ریالي( در رشته مربوطه 

مناقصه گران داراي حداقل پایه 5 گرایش نفت و گاز و -داشتن گواهینامه تایید صاحیت ایمني از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي.
- در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر، اولویت با شرکت هاي بومي استاني مي باشد. توانایي ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ -/6.343.476.653 ریال همچنین توانایي 10درصد مبلغ پیمان 

)در صورت برنده شدن ( به  عنوان تضمین انجام تعهدات.
- ارائه یک نسخه تأیید شده از صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزامیست. )مبنای پذیرش درخصوص هر گونه گزارش حسابرسی صورت های مالی، بارگذاری گزارش مذکور 
از طریق سایت جامع حسابداران رسمی ایران)قابل استعام در وبگاه www.iacpa.ir( با قابلیت مشاهده در سامانه پردیس می باشد(مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عاوه  بر بارگذاری تصویر تضمین از 
طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز، کوی فدائیان اسام مجتمع تندگویان، واقع در رو به روی بلوک دو، ساختمان طرح های راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند.

 هـ-محل و مهلت دریافت اسناد
از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت به عمل مي آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد و اعام آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشاني www.setadIran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابي هاي 

الزم وفق آیین نامه اجرایي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات )ارزیابي کیفی( بر روي مدارک ارسالي مناقصه گران به عمل آید.
1- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الکترونیکی )غیر حضوری و( از ساعت 8:00 تاریخ 1401/09/15 لغایت ساعت 19:00 تاریخ  1401/09/25

www.setadIran.ir ۲- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبـلغ 7.616.000ریال از طریق درگاه موجود در سامانه به نشانی
ضمناً می بایستی حداکثر ظرف مدت 14روز مدارک ارزیابی کیفی خود را مطابق با اطاعات درخواست شده در استعام ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند. بدیهی است کارفرما این حق را برای 

خود محفوظ می دارد به مدارکی که شرایط مندرج در متن آگهی و استعام ارزیابی کیفی را لحاظ ننموده اند ترتیب اثر ندهد.
محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها 

متقاضیان واجد الشرایط در مرحله ارزیابی کیفی مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 15:00روز یکشنبه مورخ 1401/12/14به صورت الکترونیکي و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. ضمناَ پیشنهادات 
در ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ 1401/12/15 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفي نامه و کارت شناسایي معتبر بامانع است.

همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در سامانه تا ساعت 15:00روز  یکشنبه مورخ1401/12/14 اصل تضمین مذکور را به صورت فیزیکی به 
کمیسیون مناقصات شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائیان اسام مجتمع تندگویان، واقع در رو به روی بلوک دو، ساختمان سابق طرح های راه و ساختمان تسلیم نمایند.

همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکت ها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد.
تذکر: حسب مورد ارائه یک نسخه اصلي از اساسنامه شرکت ها، آگهي تاسیس، آخرین تغییرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد. 

امور حقوقي و قراردادها- مناطق نفتخیز
WWW.NISOC.IR   http://iets.mporg.ir شناسه آگهی: 1418935     شناسه نوبت چاپ: 1592849

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب 

)سهامی خاص(

سال هشتاد و یکم   شماره 2۳1۸۳   تکشماره 50000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (   شنبه 12 آذر 1401    ۸ جمادی االول 1444    ۳ دسامبر 2022

 ] صفحه آخر[ ] صفحات 4 و 10[

 وضعیت بحرانی در کلینیک های کودکان آلمان؛ 
تخت خالی برای بیمار وجود ندارد.

 بحرینی ها با پرچم فلســطین علیه سفر رئیس 
رژیم صهیونیستی راهپیمایی کردند.

 سانســور جزئیــات انفجــار مهیــب تل آویــو
از سوی رژیم صهیونیستی.

 خطر از بیخ گوش گلبدین حکمتیار گذشت.

حزب اهلل لبنان: 

با رئیس جمهوری که نوکر آمریکاست
همکاری نخواهیم کرد

 درآمــد 600 میلیــون دالری ایــران از اعــزام 
نیروی کار به خارج.

 وزیــر اقتصاد: بر اســاس دســتور رئیس جمهور 
مســئولیت تعلل در صدور مجوز بر عهده باالترین 

مقام هر دستگاه است.

 وزیر بهداشت: تحریم دارویی علیه بیماران ایران 
در تاریخ بی سابقه است.

 تا 3 ســال آینده 160 هزار فرد دارای معلولیت 
صاحب مسکن می شوند.

بررسی ها نشان داد

افزایش سؤال برانگیز اجاره  خانه
 در نیمه دوم سال

 ]صفحه آخر[

تورم شدید مواد غذایی در ولز
مردم به خوردن غذای حیوانات رو آوردند

قاتل بسیجی شهید: درآمد ماهیانه ام 100 میلیون تومان است

آشوب مرفهان بی درد 
علیه انقالب مستضعفان

 وقتی یکی از متهمان به شــهادت رساندن بسیجی مدافع امنیت اعتراف می کند که درآمد ماهانه اش
تا 100 میلیون تومان است، در حالی که این شهید کارگر روزمزد گچ کاری بوده یا یک سلبریتی کاخ نشین 

میدان دار اغتشاش می شود باید فهمید هدف این اغتشاشات دفاع از حقوق مردم نیست.
 تجربه اغتشاشــات اخیر را باید نمونه ای از آشــوب مرفهان بی درد علیه انقاب مســتضعفان دانست 
 اما دشمن باید بداند تا این جوانان بسیجی و فدایی ملت و کشور هستند، خواب تسلط بر این سرزمین را

به گور خواهد برد.

 بی بی سی انگلیســی: برخی شهروندان »ولز« به علت بحران اقتصادی و برای مدیریت هزینه های زندگی
به خوردن غذای حیوانات خانگی مثل سگ و گربه روی آورده اند.

 در ولز آدم هایی هستند که سعی می کنند غذایشان را روی رادیاتور یا شمع گرم کنند. این ها داستان های 
شوک آوری هستند که حقیقت دارند.

 حدود 30 درصد از والدین انگلیســی برای تأمین مخارج  کودکان و زندگی، اقدام به حذف وعده غذایی 
خود کرده  و متکی به بانک غذا شده اند.

 در انگلیــس جهش نرخ  بهره  بین بانکی که ارتباط مســتقیمی با اقســاط وام مســکن میلیون ها خانوار 
در این کشور دارد، جزیره را با بحران مسکن و تشدید معضل بی خانمانی رو به رو کرده است. 

 ]صفحه 11[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

الزمه مدیریت نقدینگی
و تورم

مهار نقش منفی بانک هاست

گزارش خبری تحلیلی کیهان از سفر رئیس جمهور به کردستان

پروژه عظیم آبرسانی به سنندج
تودهنی محکم به دشمنان پیشرفت کردستان

]صفحه 3[

 

اروپایی ها دنبال »هیزم«
ایرانی ها در پی »ژن درمانی«

یادداشت روز

] صفحه۲ [

را   آیت اهلل رئیسی پس از ورود به سنندج ، از سامانه انتقال آب سد آزاد به تصفیه خانه سنندج 
که با تالش شــبانه روزی حدود 600 نفر از مهندســان و کارگران ایرانی در یک شرایط سخت 

کوهستانی دارای مسیرهای صعب العبور به سرانجام رسیده بود، بهره برداری کرد. 
 پروژه آبرسانی از سامانه انتقال آب سد آزاد کردستان به تصفیه خانه سنندج یكی از پروژه های 
نیمه تمام استان بود که اجرای آن از ۲۲ بهمن سال 1399 آغاز شده بود و تا پایان دولت دوازدهم 
فقط 15 درصد پیشرفت داشت، اما در دولت سیزدهم اجرای آن در اولویت  قرار گرفت و با اقدام 

جهادی دولت مردمی، 85 درصد باقیمانده طرح اجرا و این پروژه تكمیل شد.

 رئیس جمهور در جمع مردم ســنندج: آنچه باعث عصبانیت دشــمن شده همین است که 
پروژه ای که باید در طول چند ســال اجرا می شد، در مدت چند ماه اجرا شده است. ملت ایران 
 از مســیر پیشرفت باز نمی گردد و دشــمن از این بابت از کشــور کینه به دل دارد و بگذارید

 از این حقد و کینه بمیرد.
 دولت مردمی تحقق دیگر خواســته های مردم استان کردستان از جمله اتصال خط آهن را نیز 
با جدیت دنبال می کند تا هر چه سریع تر به نتیجه برسد و بنده شخصا تا زمان برطرف شدن همه 

مشكالت سفرهای استانی و نظارت های میدانی را ادامه خواهم داد.

صفحه ۱۱

طرفداران حجاب اختیاری 
به کجا می روند؟ 

صفحه آخر

جزئیات تازه 
از هالکت سرکرده داعش

صفحه ۲

آرزوهای لگدمال شده آمریکا و اروپا
در بیانیه مشترک بایدن و ماکرون

صفحه ۳

نخستین جشن جهاد آبرسانی
 به 110 روستای استان فارس

با حضور سرلشكر سالمی برگزار شد

صفحه  ۱۱

تهدیدات استکبار 
توسط ملت ایران 

به فرصت تبدیل شده است

خطیب جمعه تهران:

صفحه ۱۱

نگرانی حامیان »دولِت هیچ«
از تحقق وعده های دولت سیزدهم

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای


