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ویژه شهرستان

سال چهارم شماره 924

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی مشهد مطرح کرد:

خبر
واكنش سرپرست شركت توسعه منابع
آب و نيروي ايران به ابهامات اين روزها:
سد گتوند
نقشي در شوري آب كارون ندارد

ميزان شــوري آب رها شــده از سد گتوند طي
تيرماه سال جاري در حد استانداردهاي تكليف شده
بوده ،حال آنكه میزان شــوری آب «رودخانه دز» از
پاي سد دز تا هنگام ورود به كارون به بيش از  3هزار
ش مييابد.
واحد افزاي 
به گزارش روابط عمومي شــركت توسعه منابع
آب و نيروي ايران ،پيرو شــدت يافتن بيان ابهامات
و نگرانيها طي روزهاي گذشــته مبني بر نقش سد
گتوند در شوري آب كارون ،سرپرست شركت توسعه
منابع آب و نيروي ايران ،با تاکید بر لزوم یکپارچگی در
مدیریــت آب کارون ،به عنوان نیاز حیاتی این روزها،
توضيحاتي ارائه كرد.
مهنــدس بهروز مرادي ،بــا بيان اينكه آب رها
شده توسط سد گتوند ،به فاصله مكاني اندكي توسط
ايستگاههاي هيدرومتري به لحاظ كيفيت مورد پايش
دائم قرار ميگيرد ،اظهار داشت« :بر اساس دادههاي
حاصل از اين دستگاهها ،كيفيت آب عبوري از سطح
مقطع اين ســد ،به نسبت زمانهاي پيش از آبگيري
سد ،شــاهد بهبود و پايداري اســت ،به گونه اي كه
تقريبا تمامي اراضي مشروب از سد گتوند ،من جمله
كشتزارهاي گياهان حســاس به كيفيت آب ،شاهد
رشد و بعضا جهش در ميزان توليد و افزايش شاخص
عملكرد در واحد سطح بوده اند».
وي تصريــح كــرد« :ميانگين ميــزان هدايت
الكتريكي آب رها شده توسط سد گتوند طي ماههاي
گذشته در حد استانداردهاي تكليف شده بوده ،حال
آنكه همين شاخص كه بيانگر ميزان شوري و آلودگي
آب است ،در فاصله رها شدن از دريچههاي اين سد تا
رسيدن به آبادان و خرمشهر ،حدودا  12برابر شده و از
مرز  10هزار واحد گذر ميكند».
سرپرســت شركت توســعه منابع آب و نيروي
ايران با اشــاره به اينكه در اولين اراضي كشاورزي كه
ت ميكنند ،محصوالت زراعي
آب سد گتوند را درياف 
ت ميشود ،افزود:
با حساسيت باال به شوري آب ،كش 
«شايسته اســت تا با پرهيز از پيشداوري ،مبتني بر
دادههاي حقيقي و عيني به مشكالت ناشي از رودخانه
كارون پرداخته شــود تا عــزم عمومي جهت بهبود
شرايط ،صرف امور نامرتبط با مشكل نشود».
بهروز مرادي با دعوت از منتقدان جهت بررسي
اطالعــات واقعي و تمكين بــر تصميم دولت جهت
فصلالخطاب بودن نتايــج تحقيقات نهايي پيرامون
آاليندگان رودخانــه كارون ،ابراز اميــدواري كرد تا
تالشي ملي جهت بهبود كيفيت آب رودخانه كارون
از طريق پرداختن به مشكالت حقيقي اين رودخانه
صورت پذيرد.

حریق در یک واحد صنعتی «خمین»

آتشســوزی در یکی از واحدهای صنعتی شهرک
صنعتی خمین دو کشته و یک مصدوم برجا گذاشت.
«طهرانی» فرماندار خمین در اینباره به ایسنا ،گفت:
حدود ساعت  12.45دیروز اطالع پیدا کردیم که یکی
از واحدهای صنعتی شــهرک صنعتی خمین دچار
حریق شده است.
وی بــا بیان اینکه به محض اطالع کلیه واحدهای
آتشنشانی شهرستان و واحدهای آتشنشانی شهرک
صنعتی و شهر خمین و قورچی باشی و روستاهایی
که ماشین اطفای حریق داشتند به محل حادثه اعزام
شدند و نسبت به اطفای حریق اقدام شد ،اظهار کرد :از
مدیریت بحران استان نیز جهت کمک درخواست شد.
طهرانی اظهار کرد :با توجه به ســطح آتش و نوع
آتشسوزی و اینکه این واحد صنعتی مواد شیمیایی
از جمله بنزن و مواد آتشزا تولید میکرد نیاز بود که
با استفاده از نیروهای فنی و خاص و ماشینهایی که
توان اطفا از طریق فوم داشته باشند در راستای مهار
حریق اقدام شود.
وی خاطرنشــان کرد :یکی از اقدام مهم انجام شده
خنک کردن واحدهایی بود که خطر حریق در آنها
وجود داشت و خوشبختانه در ساعت  15.45اطفای
حریق انجام و آتش مهار شد.
طهرانی در خصوص تعداد تلفات و مصدومان حادثه
گفت :خوشــبختانه حادثه در روز تعطیل رخ داده و
کارگر زیادی در این واحد حضور نداشته اما متأسفانه
دو کارگر در این حادثه دچار سوختگی شده و کشته
شدند و یک مصدوم سرپایی نیز برای درمان بیشتر به
بیمارستان منتقل شد.
به گفته وی علت حادثه هنوز مشخص نبوده و در
دست بررسی است.
بر اســاس اعالم استانداری ،ســید«علی آقازاده»
اســتاندار ضمــن پیگیــری ،دســتورات الزم را به
مدیریت بحران اســتان و شهرســتان صــادر کرده
اســت و همه عوامل و دستگاه های مربوطه در محل
حضور دارند.
به گفته معاون سیاسی و امنیتی استاندار مرکزی،
بهمنظــور خاموش کردن آتش در شــهرک صنعتی
خمین از تمام ظرفیت شهرســتان خمیــن ،اراک و
پتروشیمی شازند استفاده شده و همه در تالش برای
خاموش کردن این آتش هستند.
همچنین به گفته غیاثی مدیرکل مدیریت بحران
استانداری مرکزی واحد صنعتی که دچار حریق شد
شرکت «پویاصنعت» تولیدکننده حاللهای شیمیایی
است که به دالیل نامعلوم آتش گرفته است.
غیاثی یادآور شد :نیروهای آتشنشان و امدادی در
محل حادثه در خمین حضور دارند و علت حادثه در
دست بررسی است.
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تولید روزانه بیش از 2هزار تن زباله درمشهد

مشهد-سیدعلیشفیعی-خبرنگارهمدلی:رئیسکمیسیون
خدمات شــهری ،بهداشت ،سالمت و محیط زیست شورای اسالمی
شهر مشهد با اشــاره بهاینکه روزانه بیش از  2هزار تن زباله در شهر
مشهد تولید و دفع میشود ،گفت :تأکید کمیسیون به سازمان پسماند
این است بهسمت فرهنگسازی برای تفکیک زباله از مبدأ روی آورد.
«محمد حاجیانشــهری» با اشــاره به اینکه طی دو تا سه هفته
ابتدایی فعالیت ،پنج کارگروه با حضور نخبگان دانشــگاهی و مراکز
تحقیقاتی تشکیل شد؛ گفت :تاکنون۳۶ ،جلسه توسط کمیسیون
تشکیل شده و طی آن ۵۹ ،نظریه مورد بررسی قرار گرفته است.
رئیس کمیســیون خدمات شهری ،بهداشــت ،سالمت و محیط
زیست شــورای اسالمی شهر مشــهد افزود :همچنین۳۳ ،الیحه و
۳طرح بررسی شده و ۲۵مورد بازدید میدانی از فعالیتهای شهرداری
صورت گرفته است.
وی با اشاره بهاینکه اصلیترین حوزه در این کمسیون حوزه خدمات
شهری است؛ اضافه کرد :محور اصلی فعالیت کمیسیون این بود که در
حوزه خدمات شهری تحلیلی صورت گیرد و بهدنبال راهکارهایی برای
ارائه خدمات با هزینه کمتر باشیم.
حاجیان شــهری با تأکید بر اینکه نحوه محاسبه خدمات نیز باید
دقیقتر باشد؛ یادآور شد :نحوه محاسبه سطوح خدماتی رفتوروب در
شهر مانند شستن تابلوها و مبلمان شهری باید تعیین شود.
رئیس کمیســیون خدمات شهری ،بهداشــت ،سالمت و محیط
زیست شورای اسالمی شهر مشهد بررسی تدوین برنامه میانمدت
چهار ساله شهرداری را اقدام دیگر این کمیسیون بیان کرد و ادامه داد:
این موضوع نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
وی بیــان کرد :از جمله اقدامات دیگر ،بررســی برخی از لوایح و
قراردادهای سنوات سال گذشته شهرداری است که در این خصوص
عملکرد مدیریت نظارت بر سازمان پارکها ،وضعیت قرارداد مشارکتی
باغ گیاهشناسی ،پارکها و فضای سبز و برخی موارد دیگر بررسی شد.

حاجیان شهری با اشاره بهاینکه عمده فعالیت این کمیسیون در
خصوص آب متمرکز بود؛ تشریح کرد :در این خصوص برای استفاده
از گونههای کمآبطلب اقداماتی صورت گرفته است.
رئیس کمیســیون خدمات شهری ،بهداشــت ،سالمت و محیط
زیست شورای اسالمی شهر مشهد اضافه کرد :لیست بیش از 300
گونه گیاهی کمآبطلب تهیه شده که این گیاهان براساس ژنتیک و
مصرف آب توانایی استفاده در شهر مشهد را دارند.

وی با اشاره بهاینکه روزانه بیش از  2هزار تن زباله در شهر مشهد
تولید و دفع میشود؛ متذکر شد :تأکید کمیسیون بهسازمان پسماند
این است بهسمت فرهنگسازی برای تفکیک زباله از مبدأ روی آورد.
حاجیان شهری اظهار کرد :سیاست ما در کمیسیون جداسازی و
اجرای قانون پسماند در حوزه مدیریت شهری مشهد است که تأکید
بر اصل تفکیک از محل جمعآوری و سایر مراحل دارد تا بتوانیم از این
طالی کثیف برای شهر ایجاد درآمد داشته باشیم.

رئیس کمیسیون خدمات شهری ،بهداشت ،سالمت و محیط زیست
شورای اسالمی شهر مشهد در بخش دیگری از سخنانش توضیح داد:
هماکنون  50ایستگاه آتشنشانی در شهر مشهد وجود دارد که با توجه
بهاستاندارد جمعیتی ،باید  15ایستگاه دیگر وجود داشته باشد.
وی یادآور شد :چند سالی است که سازمان آتششناسی بهسمت
واگذاری ایستگاه بهبخش خصوصی حرکت کرده و براساس آخرین
الیحه شهرداری این موضوع در کشوقوس قرار دارد.
حاجیان شهری اضافه کرد :براساس استعالم معاون وقت برنامهریزی
شهرداری مشهد از سازمان شــهرداریها ،این سازمان حاکمیتی و
غیرقابل واگذاری اعالم شده بود ،بنابراین قرارداد برای تعیین تکلیف
این موضوع به مدت دو ماه تمدید شد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری ،بهداشت ،سالمت و محیط زیست
شورای اسالمی شهر مشهد افزود :در ادامه بررسی الیحه دوفوریتی
شهرداری برای تعیین تکلیف آن بهسمت خصوصیسازی ارائه شد و
منجر بهتمدید قرارداد تا پایان سال  96شد تا شهرداری ظرف مدت
دو ماه سازوکار آن را تعیین کند.
وی با اشاره بهاینکه از شهرداری برای دریافت استفساریه از وزارت
کشــور درخواست شــد؛ بیان کرد :الیحه شــهرداری این است که
بهسازمان اجازه خصوصیسازی و بهرهبرداری بهاین سازمان داده شود.
حاجیان شهری با بیان اینکه دو آرامستان بهشت رضا(ع) و بهشت
رضوان در اختیار شــهرداری است؛ تشــریح کرد :آرامستان بهشت
رضوان که در شورای چهارم مصوب و تأسیس شد دارای همه امکانات
دفن اموات است.
رئیس کمیســیون خدمات شهری ،بهداشــت ،سالمت و محیط
زیست شورای اسالمی شهر مشهد با اشاره بهاینکه تاکنون  400نفر
از اموات در این آرامستان دفن شــدهاند؛ ادامه داد :مسیر رفتوآمد
این آرامســتان در حال احداث بوده و بنا است تا طی  8ماه تحویل
داده شود.

خراسان
مشهد -خبرنگارهمدلی :مدیرحفاظت و
بهرهبرداری از منابع آب استان خراسان رضوی
گفت :به جهت کســری مخــازن آبهای زیر
زمینی با بیش از یک میلیارد متر مکعب در سال،
استان خراسان رضوی رتبه یک را در کشور دارد.
غالمرضا ممدوحی عنــوان کرد :در خصوص
ســازگاری با خشکسالی برنامههای بلند مدت،
میــان مدت و کوتــاه مدت مطرح اســت .در
برنامههای کوتاهمدت عمده تمرکز و هدف بر این
بوده که شرایط موجود را حفظ کرده و برنامههاي

مدیرحفاظت و بهرهبرداری از منابع آب استان خراسان رضوی خبر داد:

رتبه یک استان خراسان رضوی در کسری مخازن آبهای زیرزمینی
حفاظتي به جهت كنترل برداشتهاي غير مجاز
را در دســتور كار قرار داده ايم  .در راهكارهاي
ميان مدت اجرا پروژه پساب و انتقال آن به غرب
مشهد و جايگزيني با آب كشاورزي ،اجراي سد
شوريجه ،انجام مطالعات انتقال آب از هزار مسجد
مطرح است و در بلند مدت انتقال آب از درياي

عمان در دستور كار قرار دارد.
وی در خصوص بارشهای سال جاری افزود:
با نگاهی در آمارهای موجود میتوان دریافت که
میانگین بارش استان 28درصد نسبت به سال
گذشته کاهش و نسبت به دراز مدت 35کاهش
یافته است.

مدیرحفاظت و بهرهبرداری از منابع آب استان
خراسان رضوی افزود :شهرستان کاشمر با 61
میلیمتر بــارش و ٣٨درصــد کاهش بارندگی
نسبت به سال گذشته و 59درصد نسبت به دراز
مدت كمتربن بارندگي را در سال جاري داشته
است.

گوشه

ممدوحــی ادامه داد :از ابتداي ســال آتي در
مشهد  208میلیمتر بارندگی که 8درصد نسبت
به سال گذشته کاهش داشته است.
مدیرحفاظت و بهرهبرداری از منابع آب استان
خراســان رضوی در خصوص وضعیت ســدها
عنوان کرد :در سال آبی جاري تا انتهای خرداد
ماه حجم مخازن 19سد استان 42درصد نسبت
به ســال گذشته کاهش داشته و همچنین در
سال آبی  96-97روان آبها نسبت به میانگین
درازمدت 40درصد کاهش داشته است.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﻪ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﻮﻥ ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  95,239784ﻣﻮﺭﺥ  1395,11,20ﻭ
ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1395,10,26ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺮﻛﺰ
ﺷﺮﻛﺖ ﻳﻪ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﻮﻥ ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 497250ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  14006109112ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ -
ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ  -ﻓﺎﺯ  - 4ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺷﻬﺪﺍﻯ ﮔﻤﻨﺎﻡ  -ﺑﻠﻮﺍﺭ ﮔﻠﻬﺎﻯ ﻏﺮﺑﻰ -
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ  -ﻗﻄﻌﻪ  - 29ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ  335491042ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5969ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ
ﻗﻠﻰ ﺗﺒﺎﺭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ2

تأکید نماینده بندرعباس بر ساخت مدرسه و
فضای آموزشی ایمن در استان
بندرعباس -خبرنگار همدلی :مهندس احمدی مدیر کل نوسازی مدارس
با هاشمی تختی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسالمی دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان وی ضمن تقدیر
و تشکر از حمایتهای همه جانبههاشمی تختی از فعالیتهای صورت گرفته
در اداره کل نوسازی مدارس ،گزارش از برنامههای پیش روی نوسازی مدارس به
وی ارائه کرد که مورد استقبال این نماینده مردم بندرعباس قرار گرفت.
مهندس احمدی اظهارداشت :ساخت فضاهای آموزشی طبق اولویت بندی که
از سوی آموزش و پرورش شهرستانهای استان اعال م ميشود انجا م ميگیرد که
خوشبختانه اکثر شهرستانها اولویتهای خود را برای سال  97اعالم کردهاند
وانشاءاهلل در دستور کار نوسازی مدارس قرار ميگیرد.
هاشمی تختی در این دیدار بر ساخت مدرسه و فضای آموزشی استاندارد و
ایمن در تمام نقاط استان به صورتی که تمام نیازمندی دانشآموزان به فضای
آموزشی مرتفع شود ،تاکید کرد.
وی گفت :مدارس تخریبی یکی از مشــکالت فضاهای آموزشی است که با
مدیریت ودرایت که از مهندس احمدی سراغ داریم و نیروهای متخصص فعال
ن ميگیرد.
در نوسازی مدارس انشاءاهلل سروساما 
در این جلسه شورای روستای کلمتلی ،در حضورهاشمی تختی از مهندس
احمدی بابت اقدامات صورت گرفته در رفع مشکالت فضای آموزشی روستای
کلمتلی تقدیر تشکر کرد.

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ )(206632

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﺎﻣﻰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺮﻳﻒ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 369061ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10320186020ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1397,01,26ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ
 :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﺗﻴﻪ ﺍﻧﺪﻳﺶ ﻧﻤﻮﺩﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10103297965ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻴﻨﺠﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 0073067784ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﻴﻤﺎﺭﻭﺍﻳﻰ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0061947921ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
 ،ﻓﻬﻴﻤﻪ ﭼﺮﻣﭽﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0066896738ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺳﻤﻴﻪ ﺭﺿﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0076243346ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺸﺪﻧﺪ .ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ
ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ،ﺳﻔﺘﻪ ،ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ

Second Turn

License No: 1397,1761
N. I. S.O.C.

NATIONAL IRANIAN SOUTH OILFIELDS COMPANY
INVITATION FOR PREQUALIFICATION

TENDER NO.: 01-31-9680043
National Iranian South Oilfields Company (NISOC) intends to purchase the following goods
Quantity

Material Description

Items

2688

PARTS FOR “SOLAR” CENTAUR GAS TURBINE

37

Vendors who intend to participate in aforesaid tender are requested to send their “Resume“ and
“ Tendency Letter “ via postal services to the following address not later than 14 days
after the second announcement.
The applicants should have relevant background in supplying the required goods and capability to provide and submit a bid bond of
24,139 EURO or 1,192,647,684 RIAL, in favor of NISOC.
Iranian vendors shall submit their resume according to Quality Assessment Forms, available
at: www.shana.ir and www.nisoc.ir
FOREIGN PURCHASING DEPARTMENT
Bldg. No. 104, Material Procurement Management Complex,
Kouy-e-Fadaeian Islam (New Site), Ahvaz, Iran
Tel. No.: 061 341 23589
Fax No.: 061 3445 7437

نوبت دوم

Public Relations
www.shana.ir
www.nisco.ir
http://iets.mporg.ir

ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ
ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ2 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(206636

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺩﺷﺖ
ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  394785ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ
 10320448909ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1395,07,13ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﺤﻞ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ – ﺷﻴﺮﺍﺯ – ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺑﻌﺜﺖ – ﻛﻮﭼﻪ 35
– ﭘﻼﻙ  – 6ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ  7174715999 :ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ 1

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(206637

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﺎﻣﻰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺮﻳﻒ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 369061ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10320186020ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1397,01,26ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﺤﻞ
ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ -
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻯ  -ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﻣﺤﻠﻪ ﭘﻞ ﺭﻭﻣﻰ-ﻛﻮﭼﻪ ﺳﻠﻤﺎﻥ-ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﻛﺘﺮ ﻋﻠﻰ
ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ-ﭘﻼﻙ -1841ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ -ﻙ.پ  1933843855ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ
ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ
 100000000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  5000000000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ 500000
ﺳﻬﻢ  10000ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺣﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﻣﻀﺎ ﮔﺮﺩﻳﺪ2 .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)(206639

