
ش�رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مقدار پانصد تن کنس�انتره نفلین س�ینیت را از طریق 
برگزاری مزایده عمومی بصورت تحویل در محل کارخانه )15کیلومتری شهرستان کلیبر استان آذربایجان شرقی( 
به فروش برساند. بدینوسیله از عالقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطالعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از 
تاریخ 92/3/5 حداکثر تا س��اعت 15 روز دوشنبه 92/3/13 با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به 
مبلغ سیصدهزار ریال بحساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصر بنام این شرکت به 
 آدرس: تهران- باالتر از میدان ولیعصر- روبروی س��ینما اس��تقالل- شماره 1713- برج جنوبی- طبقه ششم- امور 
بازرگانی مراجعه نمایند. ضمنا مهلت ارائه پیش��نهادات حداکثر تا س��اعت 17 روز ش��نبه مورخ 92/3/25 تعیین 

می گردد.

عمومی مزایده   آگهی 
92 ت /3 -18

م الف 894

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران   مدیریت بازرگانی
موضوع مناقصه: خرید تعداد 2دستگاه الکتروپمپ پیچی عمودی 60000گالنی

DSD-91557-TR طی تقاضای شماره 
تاریخ، مهلت، نشانی محل دریافت و تحویل استعالم کیفی مناقصه گران:

از کلیه تولیدکنندگان مربوطه دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ انتشار آخرین آگهی روزنامه 
 WWW.MONAGHESE.NIOPDC.IR و WWW.IETS.MPORG.IR با مراجعه به سایت های
بخش مناقصات س��تاد نس��بت به تکمیل فرم ارزیابی کیفی مربوط به مناقصه گران اقدام و این فرم را بهمراه سایر 
مدارک درخواس��تی به اداره خریدهای داخلی این شرکت واقع درتهران- خیابان ایرانشهر شمالی- روبه روی پارک 

هنرمندان- جنب خیابان برادران شاداب- پالک1- طبقه دوازدهم تحویل نمایند.
تلفن های تماس: 84121033-88327085

نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: 45/000/000ریال که به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد قابل 
ارائه می باشد.

فراخوان مناقصه عمومی 
دومرحله ای

نوبت دوم

م الف 892

س�تاد مرکزی کمیته امداد امام خمینی)ره( در نظر دارد 
نسبت به خریدهای:

1- تع�داد 10000 عدد صندوق صدقات متوس�ط دیواری 
طرح کیسه ای مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 300/000/000 

ریال بصورت ضمانتنامه بانکی میباشد
2- تع�داد 20000 عدد صندوق صدق�ات بزرگ طرح نوین 
)معابر عمومی( مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 500/000/000 

ریال بصورت ضمانتنامه بانکی میباشد اقدام نماید.
 از مناقصه گران محترم جهت شرکت در مناقصه، دعوت بعمل می آید.

مهل��ت و محل دریافت اس��ناد ش��رکت در مناقص��ه و تحویل 
پیش��نهادات از تاری��خ 92/3/11 لغای��ت 92/3/25 از س��اعت 
9 صبح تا س��اعت 14/30 )روزهای ش��نبه تا چهارش��نبه( به 
نش��انی تهران- ابتدای جاده لشگرک سوهانک- مجتمع اداری 
فرهنگی والیت- س��اختمان یک- طبقه اول اداره کل خدمات 
و ت��دارکات، اتاق 138 اداره بازرگان��ی و امور قراردادها، تلفن: 

23902402 و 23902541 با ارائه معرفی نامه کتبی. 
ضمن��ا متقاضیان می توانند از طریق پایگاه ملی اطالع رس��انی 
مناقصات به آدرس iets.mporg.ir نسبت به دریافت اسناد 

شرکت در مناقصه نیز اقدام نمایند.

دفتر مرکزی

آگهیمناقصهعمومیدومرحلهای
شمارهب/ق/3/3-92

ادارهکلخدماتوتدارکات
کمیتهامدادامامخمینی)ره(

ت دوم
نوب

م الف 920

بارکد 0678932

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 91/11/25 ش��رکت مزبور که در تاریخ 91/12/9 
واصل گردید موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی 10100521980 به سمت بازرس اصلی وشعبان 
حبیب پور کوچکی به ش ملی 2594054534 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال 
بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی حاجی علی بابایی به ش ملی 0439621852 بس��مت رئیس هیئت مدیره و 
کلثوم کاظمی به ش ملی 043969788 و علیرضا حاجی علی بابایی به ش ملی 0439570182 بس��مت عضو 
هیئت مدیره و مدیرعامل و محسن حاجی علی بابایی به ش ملی 4723319824 و نسرین باقرزاده به ش ملی 
0063903334 به س��مت اعضای هیئت مدیره. حق امضاء کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، 
سفته ، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد 

عادی با امضاء منفرد مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاری
سازمانثبتاسنادوامالککشور م الف 27274

آگهیتصمیماتشرکتخودروسازیتوسعهبینالملللوتوسسهامیخاص
بهشمارهثبت238245وشناسهملی10102791100

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق الع��اده مورخ 91/3/10 
نام ش��رکت به پرتوس��ازان نامی تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح شد به موضوع شرکت عبارت واردات صادرات 
و خری��د و فروش کلیه کاالهای مج��از بازرگانی الحاق گردید 
و م��اده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید بن��د 3 ماده 12 

اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصالح گردید.
ادارهثبتشرکتهاومؤسساتغیرتجاری

سازمانثبتاسنادوامالککشور
م الف 27271

آگهیتغییراتشرکتسردخانههایصنعتی
ساحلسبزسهامیخاصبهشمارهثبت
38678وشناسهملی10100840949

بارکد 0665078

طب��ق صورتجلس��ه مجمع عموم��ی فوق الع��اده و عادی 
بط��ور فوق الع��اده م��ورخ 91/12/14 ش��رکت مزبور که 
در تاری��خ 91/12/19 واص��ل گردی��د زه��را اصغریان به 
ک��د مل��ی 0066840147 ب��ه س��مت ب��ازرس اصلی و 
محمدرضا اش��رف ب��ه کد ملی 322479177 به س��مت 
بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال انتخاب گردیدند. 
تع��داد اعض��ا هیئت مدیره به 2 نفر کاه��ش یافت و ماده 
مربوط��ه در اساس��نامه اص��الح گردید. اس��حق حاظمی 
کاهکش به کدملی 1970474475 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدی��ره، یداله موحد به کد ملی 6619577271 به 
س��مت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. 
امضاء کلیه اس��ناد و م��دارک و اوراق بهادار و تعهدآور از 
جمله چک، س��فته، برات و قراردادها و عقود اس��المی با 
امض��اء متفق رئیس و نایب رئی��س هیئت مدیره همراه با 
مهر ش��رکت و اوراق عادی اداری با امضاء منفرد هر یک 
از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

بارکد 0708377

آگهیتصمیماتشرکت
عمرانسراسریسهامیخاص
بهشمارهثبت31785

وشناسهملی10100772310

ادارهثبتشرکتهاومؤسساتغیرتجاری
سازمانثبتاسنادوامالککشور

م الف 27084

صنای�ع حدید در نظر دارد خدمات کنترل ابعادی مورد 
نیاز خود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان جهت خرید اس��ناد مناقصه می توانند طی یک 
هفته از انتش��ار آگهی نوب��ت دوم، مبلغ پانصد هزار ریال 
به حس��اب جاری ش��ماره 200/57 به نام صنایع حدید 
نزد بانک س��په شعبه بالل حبشی تهران )کد820( واریز 
و نماین��ده خود را با همراه داش��تن رس��ید واریز وجه و 
معرفینامه به آدرس: تهران- کیلومتر 11 جاده مخصوص 
ک��رج- خیابان س��پاه اس��الم- صنایع حدی��د- مدیریت 

قراردادها اعزام نمایند.
تحویل اسناد همه روزه، بجز پنجشنبه و روزهای تعطیل، 
از س��اعت 8 الی12 و هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه 

خواهد بود.
جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن 3- 44905671 

داخلی 315 و 555 تماس حاصل فرمایید.

آگهی مناقصه
خرید خدمات کنترل ابعادی

م الف953

   

منطق�ه 6 عملی�ات انتق�ال گاز در نظ��ر دارد مناقص�ه تعوی�ض پوش�ش 
27کیلومتر خط 22 س�رخون/ توانیر را از طریق مناقصه عمومی به متقاضی 
واجد ش��رایط واگ��ذار نماید. لذا از متقاضیان ش��رکت در مناقصه دعوت به عمل 
می آی��د جهت دریافت اس��ناد مناقصه و اس��تعالم ارزیابی کیفی هم��راه با اعالم 
آمادگی کتبی و گواهی خواس��ته ش��ده در بند 2-7 حداکثر تا پایان وقت اداری 
روز یکشنبه مورخ 92/3/19 به واحد امور پیمان های منطقه واقع در بندرعباس، 
روبروی پلیس راه میناب/ بندر، فرعی سمت راست، کیلومتر 2 مراجعه نموده و یا 
اعالم آمادگی را به شماره 6671267- 0761 )پیگیری 6616075( نمابر نمائید.
1( نام و نش�انی مناقصه گذار: ش��رکت انتق��ال گاز ایران، ته��ران، میدان 

هفت تیر، جنب مسجد الجواد، شماره 273
2( موضوع مناقصه: تعویض پوشش 27 کیلومتر خط 22 سرخون/ توانیر

3( محل، زمان و مهلت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادها:
1-3- محل دریافت اس�ناد: بندرعباس، روب��روی پلیس راه میناب/ بندر، 

فرعی سمت راست، کیلومتر 2، امور پیمان ها
2-3- زمان و مهلت دریافت اسناد: توزیع اسناد مناقصه بین مناقصه گران 

از تاریخ 92/3/7 الی 92/3/19 می باشد.
3-3- تحویل پیش�نهادها: پیش��نهادات حداکث��ر باید تا پایان وق��ت اداری روز 
سه شنبه مورخ 92/4/4 در مقابل اخذ رسید کتبی به امور پیمان ها تحویل داده شود.

توضیح اینکه مناقصه گران می توانند س��اعت 9 روز دوش��نبه مورخ 92/3/27 
جهت بازدید و س��اعت 14/30 همان روز جهت حضور در جلسه توجیهی به 

آدرس اشاره شده در بند 1-3 مراجعه نمایند.
4-3- گش�ایش پیش�نهادها: پاکات پیش��نهاد قیمت روز یکشنبه مورخ 

92/4/23 بازگشایی خواهند شد.
تذک�ر: در صورت تغیی��ر تاریخ بازگش��ایی از طریق اطالعی��ه کتبی، زمان 

گشایش پاکات به اطالع مناقصه گران خواهد رسید.
4( نوع و مبلغ ضمانتنامه ش�رکت در مناقصه:ضمانتنامه بانکی و یا چک 

تضمین شده بانکی و یا رسید نقدی به مبلغ 246/500/000 ریال
5( نح�وه دریافت اس�ناد و هزینه آن:متقاضیان ش��رکت در مناقصه جهت 
دریافت اس��ناد می بایست به نش��انی قید شده در بند 3 فراخوان مراجعه نمایند. 
همچنین مبلغ 150000 ریال بابت هزینه تهیه اس��ناد را به شماره حساب سیبا 
4150134402000 واری��ز و فی��ش آن را به همراه اعالم آمادگی نمابر نموده و 
در صورتی که خواستار اسناد مناقصه از طریق پست پیشتاز می باشند، الزم است 

ضمن درخواست کتبی این مطلب، آدرس دقیق پستی را اعالم نمایند.
6( مدت اعتبار پیش�نهادها: مدت اعتبار پیش��نهادها از آخرین روز مجاز 

تحویل پیشنهادها سه ماه می باشد.
7( سایر شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه:

1-7- توانایی ارائه ضمانتنامه حس��ن اجرای تعهدات به میزان 10٪ بار مالی 
پیمان در صورت برنده شدن.

2-7- دارا بودن حداقل پایه سه تاسیسات و تجهیزات و یا پایه چهار نفت وگاز 
از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.

3-7- مناقصه گ��ران موظف به ارائه کد اقتصادی، شناس��ه ملی و صورت های 
مالی حسابرسی شده می باشند.

8( اطالعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات کشور با کد 
فراخوان 1327969 و سایت SHANA موجود می باشد.

 WWW.nigc-dist6.ir 9( جهت کس��ب اطالعات بیشتر به س��ایت منطقه به آدرس
مراجعه نمایید.

پاکات پیشنهاد نرخ مناقصه گرانی بازگشایی خواهد شد که براساس آئین نامه 
اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات تائید صالحیت شده باشند.

تلفن تماس: 11-6678100 و 0761-6616234

فراخوانمناقصهعمومی
شماره78920045

)دومرحلهای(

رعایتحریمخطوطلولهفشارقویانتقالگاز
حفظامنیتوسالمتشمارابهارمغانمیآورد

شرکتانتقالگازایران
منطقه6عملیاتانتقالگاز

اول(
)نوبت

روابطعمومیمنطقهششعملیاتانتقالگاز

معاون�ت آم�اد و پش�تیبانی نی�روی 
انتظام�ی جمه�وری اس�المی ایران 
درنظر دارد ماکارونی رشته ای موردنیاز 
خ�ود بمق�دار 1،100،000کیلوگ�رم را 

از طری��ق مناقصه عمومی تأمین نمای��د. تولیدکنندگان 
واجد ش��رایط می توانند هم��ه روزه بجز روزهای تعطیل 
با در دس��ت داشتن رسید بانکی بمبلغ بیست وپنج هزار 
)25000(ری��ال واریزی بحس��اب ش��ماره8001 خزانه 
بانک  مل��ی ایران به مرک��ز خرید این معاون��ت واقع در 
ابت��دای کیلومت��ر 18 جاده مخصوص ک��رج خیابان63 
)ملک( نرس��یده به موسس��ه قوامین پ��الک 12 )طبقه 
دوم- اداره اق��الم عمومی- دایره م��واد غذایی( مراجعه 
و اس��ناد مناقص��ه دریافت و پیش��نهادهای خ��ود را تا 
س��اعت16 مورخ 1392/3/26 روز یکشنبه به دبیرخانه 
این مرکز تسلیم نمایند. ضمناً هزینه چاپ آگهی برعهده 

برنده مناقصه می باشد.
معاونآمادوپشتیبانیناجا م الف 965

سال هفتادو دوم q  شماره q 20504  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نيازمندي های ویژه تهران( سه شنبه7 خرداد q  1392 17 رجبq  1434  28 مه2013

خبر ویژه
یادداشت روز

* رئیس جمهور در سفر به گلستان 14 هزار و 130 واحد مسکن مهر، سد کبود وال و خط آهن مرزی اینچه برون 
به گرگان را به بهره برداری رساند.

* خط آهن اینچه برون به گرگان راه آهن کشورهای ترکمنستان- قزاقستان و ایران را به یکدیگر وصل می کند.
* سد مخزنی کبود وال با هدف تامین آب صنعت علی آباد کتول، آبیاری 10هزار هکتار اراضی کشاورزی، کنترل 

سیالب و ایجاد اشتغال احداث شده است.
* 14 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای بیشتر و کمتر از 25 هزار نفر جمعیت گلستان احداث شده است.      صفحه10

* ح��زب اهلل ش��لیک موش��ک ب��ه بی��روت را 

در راستای منافع اسرائیل دانست.

* درخواس��ت تظاهرکنن��دگان از دولت هند؛ 

تروریست ها را مجازات کنید.

* رایزنی فش��رده روس��یه، آمریکا و فرانسه در 

آستانه تشکیل کنفرانس ژنو2.

* ارت��ش س��ودان 70 شورش��ی را به هالکت

 رساند.                                           صفحه آخر

30 کشته و 100 مجروح 
در حمله تروریست ها به زندان حلب

با حضور رئیس جمهور صورت گرفت

بهره برداری از 3 طرح عمرانی در استان گلستان

* برخی بانک ها سال 90 ارز را با قیمت 1100 تومان از 

بانک مرکزی گرفتند ولی در بازار 1700 تومان فروختند 

که مابه التفاوت باید از آنها گرفته می شد.

* راه اندازی س��امانه اطالعات انباره��ای نفت به منظور 

جلوگیری از قاچاق سوخت.

* وزارت کار و رف��اه از پوش��ش بیمه و واگذاری س��هام 

عدالت برای کارگران ساختمانی خبر داد.

* واگذاری سهام عدالت به 2/3 میلیون کارگر ساختمانی 

و فصلی در 5 استان آغاز شده است.

صفحه4

بهمنی: بانک ها ثابت کنند ارز مرجع را 
در بازار آزاد نفروخته اند

صفحه2 صفحه2

بازتاب گسترده توان موشکی ایران
 در رسانه های خارجی

فردای روشن ملت ایران
 برای همه الگو خواهد بود

رهبر انقالب با تاکید بر حضور پرشور مردم در انتخابات:

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در مراس��م دانش آموختگی دانشجویان 
افس��ری و تربیت پاس��داری دانشگاه امام حس��ین)ع( : گام بلند و حماسی و 
پرشور ملت ایران در انتخابات پیش روی 24 خرداد بشارت دهنده موفقیت ها 

و دستاوردهای بزرگتر برای انقالب و نظام اسالمی است.
* مردم باید کسی را ترجیح دهند که زمینه ساز عزت برای آینده انقالب و کشور 
باشد و توانایی حل مشکالت و ایستادگی قدرتمندانه در مقابل جبهه معاندان و 

الگو کردن جمهوری اسالمی در چشم مستضعفان جهان را داشته باشد.
* تفاوت تشخیص ها، و عالقه مندی های متفاوت به کاندیداها نباید منجر به 

رودررو قرار گرفتن افراد شود.
* کاندیداهای محترم باید کار را با حماس��ه و ش��ور و غیرتمندی به پیش 

ببرند اما بدون چالش.
* ظراف��ت کار اینجاس��ت که باید در فضای رقابت های انتخاباتی، نش��اط و 
تحرک و گفت وگوهای گرم و داغ وجود داشته باشد اما نفرت پراکنی نباشد.

* م��ردم در خصوص نحوه تبلیغات داوطلب��ان و همچنین نحوه هزینه ها و 
ریخت و پاش ها قضاوت خواهند کرد و کس��انی که برای تبلیغات انتخابات، 
از بیت المال یا پول مشتبه به حرام برخی افراد دیگر استفاده کنند، نخواهند 

توانست اطمینان مردم را به سوی خود جلب کنند.
* جبه��ه معاندان، 34 س��ال اس��ت که به هن��گام برگزاری ه��ر انتخابات، 
جنجال آفرین��ی می کنن��د و در عین حال همواره هم ناموف��ق بوده اند، و به 
لطف الهی این بار نیز ملت بزرگ ایران، به آنها تودهنی خواهند زد. صفحه3

* یدیع��وت آحارون��وت: ق��درت 
موش��ک های دورب��رد ای��ران به 
اس��ت ک��ه می توانند  ان��دازه ای 
اه��داف خود را ت��ا فاصله 2000 
کیلومتری به راحتی نش��انه روند 
که به معنای این اس��ت که تمام 
اس��رائیل و پایگاه ه��ای ای��االت 
متح��ده در منطق��ه را می توان��د 

هدف قرار دهد.
سخنگوی قوه قضائیه:

822 بدهکار بانکی شناسایی شدند
* محس��نی اژه ای: 822 معوقه دار بانکی شناس��ایی ش��ده اند که این افراد 

هرکدام بیش از 10 میلیارد تومان به بانک ها بدهکار هستند.
* از آنجای��ی ک��ه احمدی ن��ژاد در روز ثبت نام برای انتخابات، مش��ایی را 
همراهی کرده است این موضوع جرم تلقی شده و در حال رسیدگی است.
صفحه2

* فاک��س نیوز آمری��کا: ایران برنامه گس��ترده ای را در بخ��ش نظامی در 
مقابل تحریم های غرب به اجرا درآورده اس��ت که شامل سالح های سبک، 

زیردریایی ها، اژدرها و ساخت سکوهای پرتاب موشک است.
* روزنامه های جروزالم پس��ت، یدیعوت آحارونوت و س��ایت های رس��می 
فاکس نیوز آمریکا، گاردین، واشنگتن پست و راشا تودی در اخباری مشابه 

تحویل تولید انبوه سکوهای موشکی به سپاه را پوشش خبری دادند.
* روزنامه جروزالم پست: ایران با تولید و تحویل سکوهای جدید پرتاب موشک های 
دوربرد هرگونه حمله دشمن را با قدرت بیشتری پاسخ خواهد داد.       صفحه3

* هاشمی از روحانی حمایت می کند؟
* تشدید فشار به عارف برای انصراف یا اتخاذ مواضع انتحاری

* آزادی انتخابات را شما می خواهید تامین کنید؟!

دوئل با دوستان
 وکرنش با کدخدا

نفاق پیشرفته 
در حزب ترور و تقلب


