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ش�رکت پژوهش و فناوری پتروش�یمی در نظر دارد نس��بت به 
خرید یک دستگاه Melt Flow index) MFI( از طریق مناقصه 
عموم��ی دومرحله ای اق��دام نماید، ل��ذا از کلیه ش��رکت های واجد 
صالحیت که توانایی تامین دستگاه مذکور را دارند دعوت می شود تا 
نامه اعالم آمادگی و مدارک مورد نیاز را حداکثر تا مدت 10 روز پس 
از نشر آگهی نوبت دوم به نشانی دستگاه مناقصه گزار تحویل نمایند.

عن�وان مناقصه: خرید یک دس��تگاه MFI )درخواس��ت ش��ماره 
)RTD- 12435/RC

نام و نش�انی مناقصه گزار: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی- 
خیابان مالصدرا- خیابان شیراز جنوبی- کوچه سرو- پالک 27

محل دریافت اس�ناد مناقصه: آدرس فوق- دبیرخانه کمیس��یون 
مناقصات

شرایط متقاضی (مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی کیفی(:
1- داشتن شخصیت حقوقی و ارائه اساسنامه، روزنامه رسمی و آگهی 

تاسیس شرکت و کد اقتصادی
2- ارائ��ه س��وابق کاری و قرارداده��ای عم��ده مرتب��ط و همچنین 

رضایت نامه یا تشویق نامه و یا حسن انجام کار
3- ارائ��ه گواهی تایی��د صالحیت و همچنین مس��تندات مربوط به 

تجهیزات تخصصی و توانایی فنی
4- ارائه مس��تندات مربوط به توان مالی )ترجیحا ترازنامه ممهور به 

مهر یک موسسه حسابرسی( و توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی
نحوه دریافت اسناد مناقصه: برای متقاضیان واجد صالحیت پس 
از ارزیابی کیفی )عمومی(، دعوتنامه ای جهت دریافت اسناد مناقصه 
حاوی مش��خصات فنی و اعالم زمان تحویل و گش��ایش پیشنهادات 

ارسال خواهد شد.
مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه: 85/000/000 ریال

توضیحات:
- مدت اعتبار پیشنهادات 45 روز می باشد.

- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
- شرکت در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه محتاج 

به ذکر دلیل باشد مختار است.
 www.npc-rt.ir برای دسترس��ی به اطالعات بیش��تر به س��ایت -
لینک برنامه ریزی و پش��تیبانی »کمیس��یون مناقص��ات« مناقصات 

جاری مراجعه فرمایید.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

تجدید آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار

نوبت دوم

کمیسیون مناقصات م الف 1101

به موجب صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 91/12/26 خانم 
صدیقه طاهرپور به شماره ملی 0064385760 و آقای محمد محمدی به شماره ملی 0071938443 به ترتیب 
به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال 
به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد تجویدی به شماره ملی 0048715591به سمت رئیس هیئت مدیره، 
آقای علی تجویدی به ش��ماره ملی 0073578932 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه گراتی به 
شماره ملی 0052538400 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. امضای کلیه اسناد اوراق و قراردادها و اسناد 
تعهدآور و اوراق تجاری از جمله چک، سفته، برات واوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل خانم فاطمه گراتی 
به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 91/12/27 
عب��ارات ذیل به موضوع ش��رکت الحاق گردید: ایجاد و راه اندازی واحد ف��راوری انواع محصوالت گوگردی و مواد 
ش��یمیایی و معدنی و کودهای کش��اورزی تولید انواع چس��ب و تینر و حاللها و صادرات و واردات موارد فوق و 

مشارکت در طرح های شیمیایی و صنعتی.

آگهی تصمیمات شرکت پایا پالست تهران سهامی خاص
 به شماره ثبت 186721 و شناسه ملی 10102287756

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

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.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تصمیمات شرکت خودروسازی توسعه بین الملل لوتوس سهامی خاص
 به شماره ثبت 238245 و شناسه ملی 10102791100

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/11/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران- خ ولی عصر میدان 
منیریه خ ش��هید معیری پ 95 ط 4 واحد 16 کدپس��تی 1311783463 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
در تاریخ 1391/12/21 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 

ثبت و مورد تأیید وامضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت سازه اندیشان سبز صبا 
سهامی خاص به شماره ثبت 274467 

و شناسه ملی 10103009199

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

اطالعیه مهم
قابل توجه مؤدیان محترم 
مشمول فراخوان نصب 
و استفاده از سامانه های 
فروشگاهی در سال 1392

در صفحه3م الف 918 سرپرست، مدیران و کارکنان موسسه کیهان

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض 
نموده و علو درجات را برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی برای 

شما را از خداوند منان خواهانیم.

جناب آقای خلسه
 مدیریت محترم امور مالی و اداری

دانش�گاه علوم پزش�کی همدان قص��د دارد بمنظور 
راه اندازی داروخانه شبانه روزی در شهر همدان در منطقه 
جوالن بل��وار نظربیگ با رعایت ضوابط و ش��رایط جاری 
تاسیس و فعالیت داروخانه ها اقدام به انجام اولویت بندی 
بین متقاضیان تأس��یس داروخانه ش��بانه روزی نماید. لذا 
افراد واجدالشرایط )با حداقل امتیاز و با اولویت افراد واجد 
حدنصاب امتیاز( می توانند در صورت تمایل درخواس��ت 
کتبی خود را حداکثر تا یکماه پس از تاریخ درج آگهی به 
اداره نظارت بر امور دارو و موادمخدر دانشگاه ارائه نمایند. 
در این خصوص شماره تماس 08112510711 پاسخگوی 

سؤاالت متقاضیان می باشد.

دانشگاه علوم پزشکی
وخدمات بهداشتی درمانی استان همدان

آگهی تاسیس 
داروخانه شبانه روزی 

در همدان

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان

گزارش مجمع عمومی 
عادی ساالنه صاحبان سهام 

بانک انصار
 رجوع به صفحه8

سال هفتادو دوم q  شماره q 20515  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( چهارشنبه22 خرداد q  1392 3 شعبان q  1434 12 ژوئن2013

خبر ویژه

یادداشت روز

میالد امام حسین)ع(رسور آزادگان و روز پاسدار مبارک باد

تازه ترین آرایش سیاسی
در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها

کیهان بررسی می کند

* معاون سازمان امور مالیاتی: در کشور ما ظرفیت کافی برای 

تامین منابع مورد نیاز از طریق درآمدهای غیرنفتی وجود دارد.

* رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی: س��هام باشگاه های 

استقالل و پرسپولیس امسال واگذار می شود.

* رئی��س کل بانک مرکزی: نرخ ارز به ثبات رس��یده 

است.

* مع��اون وزی��ر کار: نامزدها راه��کار اجرایی برای حل 

مشکل اشتغال ندارند.                                صفحه4

وکیلی: بخش قابل توجهی
 از پردرآمدها مالیات نمی دهند

* پرتاب گازهای س��می به سوی مردم بحرین 

در خیابان های منامه.

* با وج��ود اعتراض های مردمی، دادگاه قاهره 

فرزندان حسنی مبارک را آزاد کرد.

* افشاگر اطالعات سری آمریکا در هنگ کنگ 

مفقود شد.

* قل��ع و قمع معترض��ان در میدان تقس��یم

 اسالمبول.                               صفحه آخر                                 

عملیات هلی برن ارتش سوریه
برای پاکسازی تروریست ها در حلب

* محمود احمدی نژاد با سفر به ایالم پروژه مسکن مهر مددجویان بهزیستی 
و ورزشگاه 15هزار نفری ایالم را افتتاح کرد.

* رئیس جمهور کلنگ احداث راه آهن ایالم را به زمین زد. این طرح با اعتبار 
اولیه 160 میلیارد ریال قرار است در سال 94 به بهره برداری برسد.

* دومی��ن مرکز تحقیق��ات و مدیریت ه��وا و تغییرات اقلیمی کش��ور در 
شهرستان حمیدیه نیز افتتاح شد.

با حضور رئیس جمهور صورت گرفت

بهره برداری از طرح های عمرانی
 در استان های ایالم و خوزستان

* احمدی ن��ژاد: ب��ا بهره گی��ری از 
دومین مرک��ز تحقیقات و مدیریت 
هوا و تغییرات اقلیمی کشور پروژه 
هدای��ت ریزگرده��ا و یونیزه کردن 
آنه��ا در مناطق م��رزی امکان پذیر 

شده است.
* احمدی نژاد در جمع خبرنگاران: 
دول��ت از هی��چ کاندیدایی حمایت 
نمی کند.                        صفحه2

صفحه2صفحه2

70 شهید و 220 مجروح
در سلسله انفجارهای تروریستی عراق

* تروریست ها با انفجار 6 خودروی بمب گذاری شده غیرنظامیان عراقی را به خاک و خون کشیدند.
* بیشتر شهدا و مجروحان انفجار در بازار ماهی فروشان شهر التاجی زنان و کودکان هستند.

* شمار انفجار خودروهای بمب گذاری شده در عراق طی 10 روز گذشته از 50 مورد فراتر رفت.       صفحه آخر

چرا نهر 
رودخانه باشید !

* ناوشکن بازسازی شده شهید »غالمعلی بایندر« طی مراسمی و با حضور 
فرمانده کل ارتش و فرمانده نیروی دریایی به ناوگان نداجا ملحق شد.

* فرمان��ده ارتش: ماموریت ناوش��کن بایندر، حف��ظ منافع ملی جمهوری 
اسالمی ایران در دورترین آب های آزاد و بین المللی است.

* در فرایند پروسه بازس��ازی و بهینه سازی ناوشکن بایندر بیش از 8 هزار 
قطعه حساس بومی س��ازی، 3200 قطعه سرویس و 2500 قطعه  تعویض 
شده است.                                                                      صفحه3

با حضور فرمانده کل ارتش صورت گرفت

الحاق ناوشکن شهید بایندر
به ناوگان نیروی دریایی ارتش

* با انصراف رسمی محمدرضا عارف از طیف اصالحات، تکاپو و مطالبه برای 
وحدت اصولگرایان شدت بیشتری نیز یافته است.

* ی��ک عضو جامعه روحانیت مب��ارز: با تفرق موجود انتخابات به مرحله دوم 
کشیده خواهد شد که در آن صورت مشخص نیست نتیجه چگونه رقم بخورد.

* عضو جامعه مدرس��ین ح��وزه علمیه قم: کم ش��دن کاندیداهای اصولگرا 
سبب می شود که آرای طرفداران اصولگرایی به سبد رای کاندیداهای کمتری 
ریخته شود و حتی جریان اصولگرایی با رای باال در همان دور اول کاندیدای 

اصلحش انتخاب شود.
* چند نماینده مجلس شورای اسالمی در اظهاراتی جداگانه خواستار ائتالف 

اصولگرایان در آخرین فرصت های باقی مانده شدند.
* محمدهادی زاهدی وفا مشاور اقتصادی جلیلی: حمایت دولت احمدی نژاد 

از جلیلی را به شدت تکذیب  می کنیم.
* محمدرضا عارف از دور رقابت ها کنار کش��ید اما در بیانیه خود رس��ماً از 

کسی اعالم حمایت نکرد.
* سخنگوی ستاد عارف: ستادهای عارف با روحانی ادغام نمی شود.

* روحانی با انتشار بیانیه ای از کناره گیری عارف تشکر کرد و وعده داد که 
پاسدار گفتمان اصالحات خواهد بود.

* انتشار لیس��ت های مختلف در انتخابات شوراهای شهر و روستا، حاکی از 
رقابت سخت و نفسگیر در این عرصه است.                            صفحه10

عارف با دلخوری کنار رفت
تا مسئولیت شکست گردن او نیفتد

* آتالنتیکو: غرب با غرور و اجماع ملی ایرانیان درگیر شده است
* خوش  به حال جمهوری اسالمی با این اپوزیسیون!

* این هم زنگ تفریح انتخابات!


