
ش�رکت بازرگانی گاز ایران در نظر دارد پروژه احداث 
تصفیه فاضالب انس��انی مجتمع انبارهای مرکزی شهید 
طاه��ری خ��ود را از طریق مناقصه عموم��ی و به صورت 
دو مرحله ای با ش��رایط ذیل به پیمانکار متخصص واجد 

شرایط واگذار نماید.
نام و نشانی مناقصه گزار:

ش��رکت بازرگانی گاز ای��ران: تهران، خیاب��ان کریمخان، 
خیابان س��پهبد قرنی، نبش خیابان س��پند، پالک 196، 

ساختمان شرکت بازرگانی گاز ایران
موضوع مناقصه: 

احداث تصفیه فاضالب انس��انی مجتمع انبارهای مرکزی 
شهید طاهری 
مدت مناقصه:

270 روز
نماینده کارفرما:

مدیریت مالی و پشتیبانی شرکت بازرگانی گاز ایران
ن�وع تضمی�ن مناقص�ه و مبلغ تضمین ش�رکت در 

مناقصه:
مبلغ تضمین ش��رکت در مناقص��ه 172.000.000 ریال 
)یکصد و هفتاد و دو میلیون ریال( که می بایست بصورت 
ضمانتنام��ه معتبر بانکی یا ارائه رس��ید واری��ز نقدی به 
حس��اب دس��تگاه مناقصه گزار به هنگام ارائه پیشنهاد 

فنی بازرگانی و قیمت ارائه گردد.
شرایط و مدارک الزم جهت شرکت در مناقصه:

1- م�دارک صالحی�ت و گواهینامه های الزم جهت 
ارزیابی کیفی مناقصه گران

l ارائه مجوز صالحیت رتبه 5 تأسیسات و ابنیه )دارای 
تاریخ معتبر(.

l مدارک ثبتی شرکت )حاوی تصاویر اساسنامه، آگهی 
آخرین تغییرات شرکت، آگهی تأسیس شرکت در روزنامه 

رسمی و...(
l ارائ��ه س��وابق کاری مرتب��ط و گواهی حس��ن انجام 

تعهدات از کارفرمایان قبلی

l داش��تن شخصیت حقوقی و شناسه ملی )اخذ شده از 
سازمان اسناد و امالک کشور(.

l توانائی تهیه و تس��لیم ضمانت نامه تضمین شرکت در 
مناقصه و حسن انجام تعهدات.

l دارا بودن صورت های مالی حسابرسی شده.
2- روش ارزیاب�ی و نح�وه امتیازدهی به هر یک از 

معیارها جهت ارزیابی فنی بازرگانی
l ارائه پیش��نهاد فن��ی مطابق درخواس��ت کارفرما 40 

امتیاز
l ارائه برنامه تفصیلی خرید و اجرای پروژه و تطبیق آن 

با زمان پیش بینی شده کارفرما 15 امتیاز
l ارائه کامل مدارک و مستندات مرتبط پروژه 15 امتیاز
l ارائه گواهی مهارت و صالحیت پرسنل اجرائی از نظر 

تجربه کاری 10 امتیاز
l ارائ��ه م��دارک مالکیت دس��تگاه های ماش��ین آالت و 

تجهیزات کلیدی پروژه 5 امتیاز
l چارت سازمانی هیئت مدیره با ذکر سوابق و تجربیات 

15 امتیاز
)جمع کل امتیازات 100 و حداقل امتیاز قابل قبول 65(

محل اجرای موضوع مناقصه:
اسالمش��هر، کیلومتر 22 جاده س��اوه، بعد از میدان قائم، 
خیابان س��رو مجتم��ع انبارهای مرکزی ش��هید طاهری 

شرکت بازرگانی گاز ایران.
بدینوس��یله از ش��رکتهای واجد ش��رایط دعوت به عمل 
می آی��د حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از انتش��ار نوبت 
دوم آگهی، ضمن اعالم آمادگی کتبی نس��بت به دریافت 
اس��ناد و فرم های مربوطه از امور اداری شرکت بازرگانی 
گاز ای��ران به نش��انی تهران، خیابان س��پهبدقرنی، نبش 
خیابان سپند، ساختمان شرکت بازرگانی گاز ایران، طبقه  

اول اقدام نمایند.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 
و   021  84878911 و   021  84878825 تلفن ه��ای 

84878918 021 تماس حاصل فرمایند.

آگهی شناسایی پیمانکار
شرکت بازرگانی گاز ایران

ت اول
نوب

روابط عمومی شرکت بازرگانی گاز ایران
م الف 1396

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان قزوین )مناقصه گزار( در اجرای قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب 
در نظر دارد اجرای پروژه مش��روحه ذیل را با مش��خصات و شرایط تعیین شده، از طریق مناقصه عمومی )دو مرحله ای( به پیمانکاران واجد 
صالحیت واگذار نماید، لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیتی که تمایل به شرکت در این مناقصه را دارند دعوت می گردد بمنظور خرید اسناد 
مناقصه از تاریخ 1392/4/9 لغایت 1392/4/13 با در دس��ت داشتن فیش واریزی به مبلغ  200/000ریال به حساب شماره 4046865589 
و شناس��ه 370008027103 بانک ملت ش��عبه چهارراه ولیعصر قزوین بنام ش��رکت آب و فاضالب اس��تان قزوین در ساعات اداری روزهای 
غیرتعطیل به واحد قراردادهای این ش��رکت مراجعه و پیش��نهادات خود را نیز تا ساعت 13 مورخه 1392/4/25به واحد دبیرخانه این شرکت 
تس��لیم نمایند ضمنا زمان بازگش��ائی پیشنهادات س��اعت 13:30 مورخه 1392/4/25 می باشد. همچنین به پیش�نهادهای فاقد امضاء، 

مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی  مناقصه واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مبلغ برآورد عنوان و مشخصات کلی پروژه
مناقصه)به ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه )به ریال(

رتبه مورد 
نیاز

محل دریافت اسناد، 
تحویل و گشایش 

پیشنهادات

انجام و اجرای خدمات پش��تیبانی، تعمیر و نگهداری 
کلیه تاسیس��ات برقی، سیستمهای کنترل از راه دور، 
 Online دیزل ژنراتورها و کالیبراس��یون تجهیزات
پارامترهای کیفی ش��امل منابع تولی��د آب، مخازن، 
ایس��تگاه های پمپاژ آب و فاض��الب، تصفیه خانه های 
آب و فاض��الب کلیه ش��هرهای تابعه اس��تان قزوین

حداقل رتبه5 3/000/000/00076/000/000
رشته تاسیسات 

وتجهیزات

نشانی مناقصه گزار
تامین تجهی��زات، حمل، نص��ب، تابلوه��ای راه انداز 
تابلوه��ای  و  خ��ازن  تابلوه��ای  و   )MCC( ن��رم 
MDP و ش��بکه ژنرات��ور و همچنی��ن کابل ه��ای 
اتص��ال  نی��از حوضچ��ه پمپ��اژ ش��ریفیه و  م��ورد 
PC ب��ه سیس��تم تل��ه مت��ری موج��ود ب��ه روش

حداقل رتبه 5 3/000/000/00076/000/000
رشته تاسیسات 

و تجهیزات

نشانی مناقصه گزار: قزوین، چهارراه ولیعصر»عج«، ابتدای بلوار آیت ا... خامنه ای، کوچه گلستان پنجم، شماره 4
تلفن تماس: 02813349051-4

هزینه آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
)92/8( شرکت آب و فاضالب

استان قزوین )سهامی خاص(

نوبت اول

»روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری استان قزوین«

ش�رکت گاز اس�تان قزوین ب��ه منظور 
اجرای پ��روژه خ��ط تغذیه روس�تاهای 
بخش خرمدشت حد فاصل روستاهای 
حاجی آباد- سینک- شیزر- کشمرز، 
در نظر دارد با استفاده از اختیارات حاصله 
از مف��اد الیحه قانونی نحوه خرید و تملک 
اراض��ی و امالک برای اج��رای برنامه های 
عموم��ی، عمرانی و نظام��ی دولت مصوب 
انقالب،  محت��رم  ش��ورای   1358/11/17
اراضی واقع در مس��یر خط لوله مذکور را 
طبق کروکی مقابل به تصرف قانونی خود 

درآورد.
به همین منظور به کلیه اش��خاص حقیقی 
و حقوق��ی مدعی حق/مالکیت و دارندگان 
طرح ه��ای عمرانی اب��الغ می گردد جهت 
کس��ب اطالع از مسیر و رفع هرگونه ابهام 
با هم��راه داش��تن اصل م��درک مالکیت 
و حق��وق قانونی ظرف م�دت 15 روز از 
تاریخ انتش��ار اولین آگهی به دفتر حقوقی 
این شرکت- س��اختمان مرکزی به نشانی 

آگهی خرید و تملک اراضی
شرکت ملی گاز ایران)نوبت اول(

شرکت گاز استان قزوین )سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین

قزوین- خیابان نواب ش��مالی- مجتمع ادارات-  جنب دانش��گاه آزاد اسالمی- شرکت گاز اس��تان قزوین- طبقه سوم- امور حقوقی- 
مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت استنکاف از واگذاری و عدم مراجعه در مهلت مقرر، برابر قوانین و مقررات اقدام خواهد شد.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1391/12/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1 - مؤسس��ه حسابرس��ی آگاه اندیش خردمن��د به عنوان 
بازرس اصلی، خانم الهه کربالئی محمد میگونی به شماره 
مل��ی 0080962688 به عنوان ب��ازرس علی البدل برای 

یک سال مالی انتخاب گردیدند.
2 - روزنام��ه کثیراالنتش��ار کیهان جهت نش��ر آگهی های 

شرکت انتخاب شد.
3 - اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1393/12/28 به قرار ذیل 

انتخاب گردیدند:
خانم فریبا حالجی به شماره ملی 0069909245 و آقای 
عل��ی حالجی به ش��ماره مل��ی 0011767324 تا تاریخ 

.1393/12/28
در تاریخ 1392/2/9 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسسات 

غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت 
رهیاب کنترل ایرانیان سهامی خاص 

به شماره ثبت 342275 
و شناسه ملی 10103931710

اداره ثبت شرکت هاو مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 91/4/25شرکت مزبور 
که در تاریخ 91/8/2واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید:

ترازنامه و حس��اب سود و زیان سال مالی 1390 به تصویب رسید. موسسه 
حسابرس��ی خدمات مالی آمارگاران به ش م 10103237117 به س��مت 
ب��ازرس اصلی و عادل ویس��ی ب��ه ک م 3780565919 به س��مت بازرس 
علی البدل برای مدت یکس��ال انتخاب ش��دند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تصمیمات شرکت ایجادکاران مهر 
سهامی خاص به شماره ثبت 130546 

و شناسه ملی 10101738634

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

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 91/7/6 
ش��رکت مزبور که در تاریخ 91/8/23 واصل گردید ترازنامه و حس��اب 
س��ود و زیان س��الی مالی 90 بتصویب رس��ید. مؤسس��ه حسابرس��ی 
حامیان کار دیده پارس بس��مت بازرس اصلی و علی خس��رو لرگانی به 
کدملی 0068810407 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
انتخ��اب گردیدند. روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی های 
ش��رکت تعیین گردید. اعض��اء هیئت مدیره به مدت 2 س��ال به قرار 
ذیل انتخاب گردیدند: س��یدعلی حکاک ب��ه کدملی 0033711811، 
س��یدمحمد حکاک به کدملی 0043721575، عباس��علی اسالمی به 

کدملی 0043084060، نیما اس��المی به کدملی 0068797656- به 
موجب صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 91/7/6 س��یدعلی حکاک به 
س��مت رئیس هیئت مدیره و سیدمحمد حکاک به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و عباس��علی اسالمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. 
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با 
امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تصمیمات شرکت روغن موتور ایران سهامی خاص
 ثبت شده به شماره 7500 و شناسه ملی 10100779866

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

سال هفتادو دوم q  شماره q 20529  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(  یک شنبه 9 تیر q  1392 21 شعبان q  1434 30 ژوئن2013

یادداشت روزخبر ویژه

* درگی��ری می��ان موافق��ان و مخالف��ان دولت در 
پایتخت و سایر شهرهای مصر 7 کشته و حدود 500 

زخمی بر جای گذاشت.
* معترضان دفاتر اخوان المسلمین و حزب حاکم را 

در اسکندریه و پورت سعید به آتش کشیدند.

* مخالف��ان و موافق��ان محم��د مرس��ی ام��روز در 
خیابان های قاهره دست به تظاهرات می زنند.

* نیروهای پلیس برای جلوگیری از نزدیک ش��دن 
معترضان به کاخ االتحادی��ه، خیابان های اطراف آن 
را با موانع بتنی بستند.                     صفحه آخر                       

* آمارها نشان می دهد که سال 
گذشته بیش از هزار نفر در دریا 

یا رودخانه ها غرق شده اند.
* نیمی از غرق شدگان شناگران 

ماهر بوده اند.

* افش��ای دیدارهای پنهان��ی امیر جدید قطر 

مقامات اسرائیلی. با 

* فری��اد مردم بحری��ن در تظاه��رات منامه؛ 

زندانیان سیاسی را آزاد کنید.

* اعتراض ه��ای ض��د حکومت��ی م��ردم اردن 

درخیابان های امان.

* مردم آفریقای جنوبی در اعتراض به سفر اوباما 

پرچم آمریکا را آتش زدند.              صفحه آخر

مخفیگاه تروریست ها در چند شهر سوریه
به محاصره ارتش درآمد

با حضور رئیس جمهور

دومین 
سد بزرگ

 استان زنجان 
افتتاح شد

روحانی: وامدار
هیچ حزب و جناحی نیستم

در همایش افق رسانه

* رئیس جمهور منتخب: کابینه من یک کابینه کامال فراجناحی خواهد بود 
و از آنج��ا ک��ه این دولت هیچ تعهدی به هیچ حزب و جناحی نداده اس��ت، 

وامدار هیچ حزب و جناحی هم نیست.
* شایسته ترین افراد از هر حزب و جناحی که باشند، البته به شکل اعتدال 

و میانه روی برای خدمت به مردم برگزیده خواهند شد.
* صندوق رأی و انتخابات به معنای جمهوریت، اسالمیت، مشروعیت و مقبولیت 
نظام است که البته این جایگاه رأی و والیت مردم در طول والیت »اهلل« است.

* اعتدال در سیاست خارجی نه تسلیم است و نه ستیز، نه انفعال است و نه 
تقابل، اعتدال تعامل موثر و سازنده با جهان است.

* جمهوری اسالمی به عنوان بزرگترین قدرت منطقه باید در شرایط فعلی 
نقش خود را به درستی ایفا کند و این امر نیازمند اعتدال است.

* هیچ گونه تصمیم گیری در خصوص کابینه صورت نگرفته است و بنده به دنبال 
مشورت با تمام صاحبنظران هستم و آنچه مطرح می شود، گمانه زنی بیش نیست.

* از تمام کارشناس��ان و مدیران در تمام دستگاه های دولتی تقاضا می کنم 
خودش��ان را برای خدمت به دولت آینده آماده کنند و اگر نظری دارند، فکر 

و نظر خود را منتقل کنند.
* در روند اجتماعی شدن زندگی انسان هیچ عاملی به اندازه رسانه اهمیت 
نداش��ته و تأثیرگذار نبوده است از این رو تصور ناقصی است که فرض کنیم 

رسانه صرفاً یک تریبون است.
* سخنان رئیس جمهور منتخب در همایش افق رسانه، همزمان و بالفاصله 
در رسانه های خارجی بازتاب گسترده ای داشت.                              صفحه3

صفحه2صفحه2

روزهای آتش و خون در شهرهای مصر
مرسی به مکان نامعلومی رفت

هشدار به مسافران دریا

شناگر بودن کافی نیست
خطر مرگ در کمین است!

صفحه2

در پوشش 
حقوق 

شهروندی !

یک مسئول بانک مرکزی تشریح کرد

نقش عوامل اقتصادی و روانی 
در نوسانات بازار ارز

صفحه10

* بهم��ن پرورش غواص و کارش��ناس غریق نج��ات: بی توجهی و عدم 
ش��ناخت کافی برای ورود به آب های س��خت یکی از دالیل اصلی غرق 

شدن افراد در دریا و رودخانه ها است.
* رئیس س��ازمان امداد و نجات هالل احمر: سال گذشته شاهد حدود 

5هزار سانحه در سواحل کشور بودیم.
صفحه5

دالر گران بود ُغر می زدند
 ارزان شد باز هم غرمی زنند!

* رهبر عالی ایران بار دیگر مانند یک استراتژیست ماهر جلوه کرد
* اصالح طلبان خود را آلترناتیو روحانی می دانند

ُ


