
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده مــورخ 1398/07/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: آقای داور ریاحی به شماره ملی 1380778107 
به ســمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا طهماسبی 
حمیــد به شــماره ملــی 0491130287 به ســمت 
مدیرعامل و نائــب رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا 
علی خانی به شماره ملی 0491085044 به سمت عضو 
هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شــدند کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل- چک- 
ســفته- برات- قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی 
و اداری بــا امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت کاوش پسند نوین 
سهامی خاص به شماره ثبت 177920 

و شناسه ملی 10102202337 

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

))آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی ((
شماره مناقصه : 30210/پ34

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ـ منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی)ره(
1- موضوع مناقصه: تعمیرات اساسی سالن هاي ورزشی حقگو بندرامام خمینی)ره( 

2-شرایط الزامي متقاضیان: 
1- ارائه اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات معتبر

2- داشتن حداقل رتبه 2 ابنیه و رتبه 3 تأسیسات و تجهیزات )بصورت توأم( از سازمان برنامه و بودجه کشور ، )معتبر در تاریخ ارزیابی کیفی و بازگشایی پیشنهاد مالی و عقد قرارداد(
۳- داشتن ظرفیت خالی ریالی و تعدادی همزمان در حد برآورد انجام کار)توضیح در اسناد ارزیابی کیفی و شرایط عمومی مناقصه(

۴- ارائه گواهی صالحیت ایمنی معتبر در زمان ارزیابی کیفی و بازگشایی پیشنهاد مالی و انعقاد قرارداد از وزارت کار و رفاه اجتماعی 
***  در صورت عدم احراز شرایط فوق ، سایر معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح ذیل مورد بررسي قرار نخواهد گرفت.

۵- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده برای آخرین سال مالی )الزامی برای برنده مناقصه قبل از انعقاد قرارداد(
شاخص های ارزیابی و امتیاز دهی به متقاضیان:

۶- تجربه و سوابق اجرایی )30 امتیاز ( 2- حسن سابقه در کارهای قبلی )10 امتیاز ( 3- توان مالی و اعتباری )10 امتیاز ( 4- توان فنی و برنامه ریزی )20 امتیاز (  5- توان تجهیزاتی )20 امتیاز(  
6- نحوه ارائه مستندات و ارزیابی شکلی )10 امتیاز( 

 **حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابي کیفي، جهت شرکت در مناقصه 60 از 100 مي باشد.
۳- مهلت، محل و نحوه خرید اسناد مناقصه: 

متقاضیان شرکت در مناقصه مي توانند از تاریخ 1401/09/17 تا ساعت 16:00 مورخ 1401/09/24 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت )خرید( رایگان اسناد اقدام نمایند. 
* جلسه پرسش و پاسخ و سایت ویزیت رأس ساعت 09:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/09/29 در محل ساختمان توحید- اداره تعمیر و نگهداری ساختمان و تأسیسات برگزار خواهـد شد. با 
عنایت به لزوم شفاف  سازی تعهدات مندرج در قرارداد و پیوست مربوطه به صورت موکد توصیه می شود متقاضیان در جلسه توجیهی رفع ابهام در اجرای ماده 17 قانون برگزاری مناقصات حضور 
یابند و سؤاالت و ابهامات احتمالی خود را جهت ارائه آنالیز قیمت مناسب با دستگاه نظارت مطرح نمایند ، ضمناً کلیه پیشنهاددهندگان موظف هستند نسبت به اخذ صورتجلسه پرسش و پاسخ و 
سایت ویزیت از سامانه ستاد و مهر و امضاء و بارگذاری آن اقدام نمایند. در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن های ادارات ذیل می توان در طول مـدت زمـان آگهی تماس حاصل نمود.

کارشناس اداره پیمان و رسیدگی و مدیریت پروژه: ۶7۳0-0۶1۵228             کارشناس اداره تعمیر و نگهداری ساختمان و تأسیسات: 2۳99- 0۶1۵228  
۴- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:

مناقصه گران باید مبلغ به عدد 28،417،821،000 ریال به حروف )بیســت و هشــت میلیارد و چهارصد و هفده میلیون و هشتصد و بیست و یک هزار ریال( را بصورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و 
شرط و قابل تمدید به دفعات یا اصل فیـش واریز وجـه به حساب تنخواه گردان بندر امام خمینی)ره( به شمـاره شبـا IR700100004101064571214861 ارائه نمایند.

)کد اقتصادی کارفرما: 411319577986- شناسه ملی کارفرما: 14000180614 – کدپستی کارفرما: 63571-38420 (
۵- مهلت و محل تسلیم پاکات و بارگذاری اسناد: 

متقاضیان باید پیشنهـــادات خود را تا ساعت 15:30 روز شنبه مـــورخ 1401/10/10 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری نمایند. ضمنا 
متقاضیان مکلفند در مهلت مقرر عالوه بر بارگذاری اسناد خود در سایت مذکور صرفا نسبت به تحویل فیزیکی تضمین شرکت در مناقصه به همراه فرم خود اظهاری ظرفیت کار و همچنین گواهی 
تأیید عدم بدهی از اداره امور مالی سازمان بنادر و دریانوردی )پاکت الف( به دبیـرخانـه مرکزي اداره کل بنادر و دریانوردی استـان خوزستان- منطقه ویـژه اقتصـادی بندر امام خمینی)ره( ـ واقع 

در طبقه ي همکف- ساختمان مرکزی- صندوق پستی 159  تلفن ۴001- 0۶1۵228   فاکس 222۶900 – 0۶1۵228  تسلیم و رسید دریافت نمایند. 
 تبصره 1: کلیه مراحل برگزاری از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و گشــایش پوشــه ها و اعالم برنده از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( 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 ســازند فلذا از ارائه اســناد فیزیکی به اســتثناء تضمین شــرکت در مناقصه به همراه فرم خوداظهاری ظرفیت کار و گواهی تأیید عدم بدهی از اداره کل امور مالی سازمان بنادر و دریانوردی 

)پاکت الف( خودداری گردد. 
شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 021-۴19۳۴

تبصره 2: مناقصه گران از ارسال فیزیکی اسناد پاکت های )ب( و )ج( و یا ارسال سیستمی اسناد فاقد امضای الکترونیکی )دارای مهر گرم( جداً خودداری نمایند. 
۶- زمان بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی: 

پاکت ارزیابی کیفی متقاضیان در روز یکشنبه تاریخ 1401/10/11 در محـل دفتـر جلسـات به آدرس خوزستـان ـ بندرامام خمینی)ره(، مجتمع بنـدری امـام خمینی)ره( مفتوح می گردد.
تبصره: اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه باید مطابق شرایط مذکور توسط مناقصه گران بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد ایران بارگذاری گردد.

7- زمان و محل بازگشایي پاکات )الف- ب- ج( حاوي اسناد مناقصه:
پیشنهادهـاي متقاضیـان راس ساعـت 09:00 صبح روز سه شنبه مـورخ 1401/10/20 در محـل دفتـر جلسـات به آدرس خوزستـان ـ بندرامام خمینی)ره(، مجتمع بنـدری امـام خمینی)ره(- 

ساختمان مرکزی ـ طبقه چهارم مفتوح و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.     برآورد اولیه: 1,120,891,032,683 ریال      مدت زمان انجام کار: 24 ماه شمسی
- >> هزینه این پروژه از محل اعتبارات سرمایه ای سازمان بنادر و دریانوردی تامین گردیده و مشمول نحوه کسر حق بیمه طرح های عمرانی تامین اعتبار شده از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور نمی گردد. بنابراین کل حق بیمه مورد درخواست سازمان تامین اجتماعی به عهده و هزینه پیمانکار است و وظیفه مورد عمل درخصوص نحوه کسر و واریز و تسویه حساب حق بیمه مطابق 

با ماده 38 تامین اجتماعی خواهد بود<<
- ارائه اسناد و شرکت به صورت مشارکتی و کنسرسیوم در این مناقصه پذیرفته شده نمی باشد.

 **مدت اعتبارپیشنهادها و تضمین شرکت در مناقصه: مدت اعتبار پیشنهادها و تضمین شرکت در مناقصه حداقل باید 90 روز از آخرین روز تاریخ پیشنهاد قیمت باشد.
** اعضای هئیت مدیره یا نماینده شــرکت های حائز امتیاز ارزیابی کیفی می توانند با در دســت داشتن معرفی نامه مطابق با بند »د« ماده 18 قانون برگزاری مناقصات در جلسه بازگشایی پیشنهاد 

قیمت ها شرکت نمایند.
روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی)ره( شناسه آگهی: 1۴2۳920

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1400/04/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:- ترازنامه 
و حســاب سود وزیان شــرکت منتهی به ســال 1399مورد 
تصویب قرار گرفت.- روزنامه کثیر االنتشار کیهان جهت نشر 

آگهی های شرکت انتخاب شد.
حجت اله قلی تبار- سرپرست ثبت شرکت ها  

و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران
سازمان ثبت اسناد وامالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار 

آگهی تغییرات شرکت قطعات خودرو سهامی خاص 
به شماره ثبت 853 و شناسه ملی 10100740923

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1400/04/08 ومجوز شــماره 1400/286950مورخ 1400/4/14بیمه 
ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 
منتهی به سال 1398 مورد تصویب قرار گرفت. آقای محمدرضا رمضان 
لواسانی به شــماره ملی 0084827254 به سمت بازرس اصلی و آقای 
جمال نوردی به شماره ملی 3934428241 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد .
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای تالش شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 143692 و شناسه ملی 10101866573

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/08/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای محمود مهرداد شکریه به شماره ملی 2594147699 
به ســمت رئیس  هیئت مدیرهـ  آقای ســید هاشــم آذرفام به شماره 
ملی 0049556916 به ســمت نایب  رئیس  هیئت مدیره ـ آقای سید 
مهدی آذرفام به شــماره ملی 0039862364 به ســمت مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء 

مدیرعامل سید مهدی آذرفام همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تکین مقاوم سازی پیشرفته سهامی خاص 
به شماره ثبت 243851 و شناسه ملی 10102845321 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/11/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت 
الحاق گردید. »تولید انواع چســبهای صنعتی، شیمیایی، واردات 
مواد اولیه و ســاخته شــده، صادرات مواد شیمیایی و مواد ساخته 
شــده، واردات ماشین آالت صنعتی مورد نیاز کارخانه. پس از اخذ 

مجوزهای الزم«.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تکین تجهیز هیرا 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 480135 

و شناسه ملی 14005273386

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مــورخ 1398/11/5 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای مســعود 
نقشینه به شــماره ملی 0043195598، آقای فرهاد حسامی به 
شماره ملی 1816699063 و آقای فرهاد علیمراد به شماره ملی 
0031083171 به عنوان اعضای هیئــت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.

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

آگهی تغییرات شرکت پیچ سازان
سهامی خاص به شماره ثبت 45255

و شناسه ملی 10100905859 

عــادی اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی   بــه 
بطور فوق العــاده مــورخ 1398/04/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: اعضا هیئت مدیره برای مدت 2 ســال بقرار 
ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین نقیبی به شماره ملی 
0035324988 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
آقای سیدرضا میرصادقی به شماره ملی 1817125699 
 به ســمت رئیس هیئت مدیره خانم ســیما نورافکن به

شــماره ملــی 5279629561 به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیــره آقای ابراهیم نصیحت گر به شــماره ملی 
1465260579 بســمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهدآور و مکاتباتی شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شــرکت معتبر 
می باشد. آقای سیدمحمدعلی قوامی قمیشلوئی کد ملی 
5129854411 به ســمت بازرس اصلی و خانم سعیده 
ورپشتی قمشلو کد ملی 1288921551 به عنوان بازرس 

علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات  
شرکت مهندسین مشاور بینش و فن 
سهامی خاص به شماره ثبت 46771 

و شناسه ملی 10100919901

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طــور فوق العاده 
مــورخ 1398/12/14 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: ترازنامه و 
حســاب سود و زیان ســال مالی 1397 مورد تصویب واقع گردید 
رحمت الــه ذوالقدری قره بالغ به شــماره ملی 1533799008 به 
سمت بازرس اصلی توکل نظری به شماره ملی 5889592300 به 
سمت بازرس علی البدل برای سال مالی 1398 به مدت یک سال 
انتخاب گردیدند. علیرضا روحانی با شــماره ملی 0937471879 
بــه نمایندگی از شــرکت پرســیت همــکاران به شناســه ملی 
10760241142 بــه ســمت عضو هیئت مدیــره محمد کبیری 
به شــماره ملی 0058475885 به نمایندگی از شــرکت کشت 
و صنعت ورده و ســیبان دره به شناســه ملی 10103381961 
به ســمت عضو هیئت مدیره محبعلی حســنی برسری به شماره 
ملی 5949862929 به نمایندگی از شرکت صنایع همراه رسا به 
شناســه ملی 10100949715 به سمت اعضاء هیئت مدیره برای 
مدت 2 ســال انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت مورد تصویب واقع گردید.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی
 موتورسیکلت برقی لیتیوم پدیده پارس 

سهامی خاص به شماره ثبت 376105 
و شناسه ملی 10320247451 

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/12/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء 
هیئت مدیــره به قرار ذیل بــرای باقیمانده مدت تصدی تعیین شــدند: حمیدرضا ریاضی به 
شــماره ملی 2410892418 به ســمت رئیس هیئت مدیره- آقای احمد نصیری به کدملی 
0059687908 به عنوان نماینده تعاونی بهپویش سمند آریا به شناسه ملی 10103872672 
به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره- مهدی مقصودی به شماره ملی 0059620692 به سمت 
عضو هیئت مدیره- هادی طزری به شماره ملی 0072717361 به سمت مدیرعامل )خارج از 
اعضای هیئت مدیره(- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اسالمی با دو امضاء از بین آقایان حمیدرضا ریاضی کدملی -2410892418 
مهدی مقصودی کدملی 0059620692 و هادی طزری کدملی 0072717361 همراه با مهر 

شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

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

آگهی تغییرات شرکت بسا پارس صنعت سهامی خاص
 به شماره ثبت 368048 و شناسه ملی 10320174724

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان در نظر دارد تکمیل 18 واحد 
محل زیست پزشک در 3 بلـــوک مـجـزا بـرای بیمارستان شهید سلیمانی تویسرکان تا مرحله بهره برداری 
واقع در شهرستان تویســرکان - محوطه بیمارستان شهید سلیمانی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به کلیه شرکت هایی که دارای ظرفیت کاری آزاد- حـــداقل رتـبـه بنـدی الزم )حداقل پایه 5 ابنیه و 
5 تاسیســات( - تجربه کاری الزم گواهینامه صالحیت ایمنی )HSE( - توان مالی مناســب - کادر مجرب 
و تجهیزات و ماشــین آالت مورد نیاز می باشند واگذار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکـت هـا از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 

آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
1. مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز پنجشنبه 1401/09/17 لغایت ساعت 14 روز 

شنبه مورخ 1401/09/26
2. مهلت زمانی اعاده پیشنهاد: از یکشنبه 1401/09/27 لغایت ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1401/10/07 
3. زمان بازگشــایی پاکت ها در ســامانه: پنجشــنبه 1401/10/08 ســاعت 8:30 صبح در دفتر 
 مدیریــت امور پشــتیبانی و رفاهی دانشــگاه واقـــع در همدان، بلوار شــهید فهمیده، ســایت دانشــگاه 

علوم پزشکی، ساختمان ستاد مرکزی، طبقه اول تشکیل می گردد. 

شرح پروژه
زیربنا 
)متر 
مربع(

حدودبرآورد 
)میلیون 

ریال(

مبنای 
برآورد

مبلغ تضمین 
)میلیون 

ریال(

مدت 
اجرا

تکمیــل 18 واحد محل زیســت پزشــک 
در 3 بلوک مجزا برای بیمارســتان شــهید 
سلیمانی تویســرکان تا مرحله بهره برداری 
شــامل: تکمیل اســکلت فلزی )بلوک 2 
و 3( و تکمیــل ســفتکاری، تهیه و اجرای 
دیوارچینی هــای خارجــی و داخلی، اجرای 
وادارها، درب و پنجره، اجرای شــیب بندی 
بــام و ایــزوگام، نازک کاری، تاسیســات 
برقی و تاسیســات مکانیکــی و... تا مرحله 
بهره برداری برای هر سه بلوک مطابق شرح 
کارهای انجام شده، نقشه وجزئیات اجرایی 

پیوست اسناد مناقصه

حدود 
1647127384

براساس 
فهرست 

بهای سال 
1401 با 
اعمال 
ضرایب 

منطقه ای، 
باالسری 
)1/30( و 

تجهیز کارگاه 
و بخشنامه 

سرجمع

6370

بلوک 
یک: 3 

ماه 

بلوک 
دو و 

سه: 5 
ماه

1. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
2. تضمین شــرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادر شــده از مؤسســات 
اعتبــاری غیر بانکی دارای مجوز بانک مرکزی که حداقل ســه ماه اعتبار داشــته باشــد و برای ســه ماه 
دیگر قابل تمدید باشــد در وجه دانشــگاه علوم پزشــکی همدان و یا ارائه فیش واریزی وجه نقد به شماره 
IR040100004001080607146977 به حساب بانک مرکزی خزانه به نام تمرکز رد وجوه سپرده دانشگاه 

علوم پزشکی به شناسه 981080665123900000000000713000
3. تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگذاری و اصل آن را طبق 
زمان اعاده پیشنهاد به آدرس: همـــدان، بلـوار شهید فهمیده، سایت دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان، 

ساختمان جدید ستاد دانشگاه، طبقه پنجم، مدیریت حراست دانشگاه تحویل نمایند.
4. توضیح اینکه اعتبارات مناقصه عمرانی می باشد. نحوه پرداخت: به صورت نقدی 

5. شــرکت کنندگان در مناقصه باید جهت دریافت اســناد مناقصه مبلغ 300/000 ریال را به شماره حساب 
بانک رفاه 2175227130005 با شناســـه ملی 171700015210024 در سامانه تدارکات الکترونیک دولت 

واریز نمایند.
6. کد اقتصادی، شناســه ملی و کد پســتی دانشــگاه علوم پزشــکی همــدان به ترتیب ذیل می باشــد: 

 6517838736 ،14002603818 ،411376716391
7. برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه الکترونیکی دولت انجام می گردد و کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
شــامل خرید و دریافت اســناد 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.
شماره سامانه ستاد: 236000098 2001000 

تاریخ انتشار: 1401/9/17

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی 

شماره مناقصه: 1401/90

واحد مناقصات و مزایدات

دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی 

استان همدان

سال هشتاد و یکم   شماره 23188   تکشماره 50000 ریال12 صفحهپنج شنبه 17 آذر 1401    13 جمادی االول 1444    8 دسامبر 2022

 ] صفحه آخر[

 صنعا: اجازه صدور یک قطره نفت از یمن را نخواهیم داد.
 گــزارش تلویزیــون رژیم صهیونیســتی درباره 
تصمیم سعودی برای عادی  سازی روابط با اسرائیل.
 دســتگیری  هاینریش ســیزدهم در آلمــان پیش از

آغاز کودتا !

 یک نظرســنجی در آمریکا نشان داد: شبکه های 
مجازی عامل نفاق و مضر برای دموکراسی.

 دومیــن حملــه تخم مرغی به پادشــاه انگلیس 
در یک ماه گذشته.

گزارش خبری کیهان

افزایش3برابریحملهبهصهیونیستها
درکرانهباختری

 ]صفحه آخر[

آرزویی که تبدیل به کابوس شد
فراخوان اعتصاب به جای ایران در اروپا جواب داد

جامجهانیقطرفرصتیبرایمعرفیاسالم
ونمایشهمبستگیباملتمظلومفلسطین

  شــروع مسابقات با تالوت آیاتی از قرآن کریم ، ممنوعیت مشروبات الکلی، قطع صدای موسیقی در زمان 
نمازهای پنجگانه، عدم اجازه به گروه های همجنس باز و تیم هایی که قصد داشتند به حمایت از همجنس گرایی 
نمادهای این گروه ها را در قطر تبلیغ کنند یا با خود همراه داشته باشند و حمل پرچم فلسطین و مسلمان شدن 

900 نفر از موفقیت های بارز دولت قطر در برگزاری جام جهانی بود.

 طی روزهای اخیر هزاران کارگر و کارمند در سرتاســر اروپا دســت از کار کشــیده اند و ده ها هزار کارگر 
نیز وعده داده اند که در آستانه سال نوی مسیحی دست از کار خواهند کشید.

 در انگلیس صدها هزار کارگر از بخش حمل ونقل ریلی گرفته تا آتش نشانی و پرستاری در حال برنامه ریزی 
اعتصاب در دسامبر و ژانویه )آذر و دی( هستند و قرار است این اعتصاب ها تا کریسمس ادامه داشته باشد. 

 دولت انگلیس قصد دارد از ارتش برای مدیریت اعتصاب ها طی روزهای آینده استفاده کند.
 در فرانسه نیز مثل انگلیس اتحادیه های کارگری برای اعتصاب فراخوان داده اند دیروز هم ،کارکنان شرکت ملی

راه آهن فرانسه و شبکه سریع السیر منطقه ای این کشور اعتصاب کردند.

 ]صفحه 8[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

هراس
مقاماطالعاتیاسرائیل
ازتشدیدبحرانامنیتی

در اجتماع پرشور دانشجویان

صدایواقعیدانشجویایرانیصدایضداستکباریاست

رئیسی: اجازه ندادیم پیشرفت کشور متوقف شود
زخم ها را با کمک مردم عالج می کنیم

]صفحه ۳[

 

جنایتهولناکالهیجانرا
چهکسانیوچگونهرقمزدند؟

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 آیت اهلل رئیســی: جامعه دانشــجویی نشــان داد صدای 
واقعی دانشــجوی ایرانی صدای ضداســتکباری است. امروز 
 مســتبدترین و دیکتاتورترین حکومــت دنیا هیئت حاکمه

  ایاالت متحده آمریکاست و 1۶ آذر روز مبارزه با ابردیکتاتور عالم 
یعنی آمریکاست.

 به رغم همه تالش ها و توطئه ها امروز صادرات نفت ما به میزان 
پیش از تحریم ها افزایش یافته، ارتباطات ما با زیرساخت های آسیا 
از طریق پیمان های شانگهای و اوراسیا برقرار شده، حجم تجارت 
خارجی کشور ۴8 درصد افزایش یافته و صدها کارخانه نیمه تعطیل 

یا تعطیل به چرخه تولید بازگشته و یا در حال راه اندازی است.

 معتقدیم با توجه به ظرفیت  های عظیم موجود در کشــور و 
حمایت و پشــتیبانی مردم، مشکالت قابل حل است و اقتصاد 
کشور و معیشت مردم نیز بهبود خواهد یافت، ما با کمک مردم 

زخم ها را عالج می کنیم. 

صفحه ۱۰

پاسخ رئیس  فرهنگستان 
علوم پزشکی به ادعای کذب 

مجله »لنست«

صفحه ۲

شریعتمداری: آقای خاتمی! 
مالک اشتر دیگر از میدان 

باز نمی گردد

در مصاحبه با فارس

صفحه ۱۰

شهادت سرباز وظیفه 
مرزبانی زابل در درگیری

 با اشرار مسلح

صفحه ۱۱

»بذرپاش« 
وزیر راه و شهر سازی شد

با 187 رأی موافق

 طی دو ماه گذشــته کشــورهای غربی تمامی توان و 
قدرت سیاســی ، اقتصادی و رســانه ای خــود را به کار 
گرفتند تا در ایران اعتصاب به راه بیندازند، اما این آرزو به 
کابوس تبدیل شد و به جای ایران این اروپا است که این 
روزها صحنه اجابت فراخوان ها برای اعتصاب شده است.
 فراخوان های تکراری دشــمن، مجال پدیدار شدن

بصیرت، وفاداری و دلبستگی مردم به انقالب اسالمی، 
والیت فقیه و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران شده 
است. فراخوان هایی که به دنبال اعتصاب اجباری است 
و بانیان ناکامش را ســنگ روی یخ می کند و مردم را 

سرافراز و مفتخر.
 مهدی خلجی، کارشناس پای ثابت تلویزیون های 
فارســی زبان:» به نظر من این اعتراضات همچنان 
 ادامه نــدارد ایــن اعتراضــات رو به افــول رفته 

و به سیر نزولی خود رسیده است«.

میگوییم تسلیت را علیها ســامالله زهرا فاطمه حضرت شهادت


