
شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم در نظر دارد خدمات فنی و تأسیسات ساختمانی شامل: تعمیر، نگهداری، راهبری سیستمهای سرمایشی و گرمایشی، 
آبرسانی، برق رسانی و فاضالب شرکت را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و صالحیت دار در رشته تعمیر و نگهداری یا رشته تأسیسات از سازمان 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی )مورد تأیید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان هرمزگان( واگذار نماید. میزان تضمین ش��رکت در مناقصه، مبلغ س��یصد و چهل و 
پنج میلیون و شش��صد و س��ی هزار و دویس��ت و بیست و نه )345/630/229( ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی یا رسید بانکی واریز شده به 

حساب جاری )سیبا( شماره 0106261115002 نزد بانک ملی شعبه شرکت ملی گاز هرمزگان بندرعباس )کد 7818( ارائه گردد.
لذا از کلیه مناقصه گران واجد شرایط دعوت می گردد ضمن اعالم آمادگی کتبی حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی، جهت دریافت 
و تکمیل فرم اس��تعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران )RFQ( به نش��انی الکترونیکی WWW.NIGC-SQGC.IR و یا به امور پیمانهای این ش��رکت واقع در 
بندرعباس کیلومتر 25 جاده بندرعباس میناب- دوربرگردان دوم به سمت بندرعباس- بعد از پلیس راه میناب بندرعباس- سمت راست- جاده اختصاصی شرکت 
پاالیش گاز سرخون و قشم- اداره مرکزی طبقه اول اتاق 154 مراجعه نمایند. اسناد مناقصه پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران طبق آئین نامه اجرائی بند)ج( ماده 

12 قانون برگزاری مناقصات بین مناقصه گران واجد شرایط طبق جدول زمانی ذیل توزیع خواهد گردید.

برآورد پایه کارفرما برابر چهارده میلیارد و نهصد و دو میلیون و چهارصد و هشت هزار و بیست و یک )14/902/408/021( ریال می باشد.
زمان توزیع اسناد مناقصه: 92/5/2 الی 92/5/3محل توزیع اسناد مناقصه: اداره مرکزی- دفتر امور پیمانها

زمان بازگشایی پیشنهاد قیمت: 92/5/14زمان تحویل پیشنهادات: 92/5/13
تلفنهای تماس: 2192643 و 2192647-0761           نمابر: 0761-2192640

کد پستی: 96489-79159                                    صندوق پستی: 79145-3785
WWW.NIGC-SQGC.IR.1نشانی الکترونیکی جهت مشاهده متن آگهی: 

2.WWW.SHANA.IR
3. http://iets.mporg.ir 

آگهی تجدید مناقصه عمومی
 یک مرحله ای شماره 92/02

ت اول
نوب

شرکت ملی گاز ایران
شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم

روابط عمومی شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم

بارکد 1047375

آگهی تصمیمات شرکت فرش ساوین 
سهامی خاص ثبت شده به شماره 138634 

و شناسه ملی 10101817153
طب��ق صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی بط��ور فوق الع��اده مورخ 
91/12/12 شرکت مزبور که در تاریخ 92/2/14 واصل گردید مؤسسه 
حسابرسی پارس ارکان تراز به شناسه ملی 10320847692 بسمت 
بازرس اصلی و علی قریشی طیبی به کد ملی 2140168038 بسمت 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
م الف 34911

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
92/2/14 ش��رکت مزبور که در تاری��خ 92/2/15 واصل گردید 
اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 س��ال به قرار ذیل: س��ید سعید 
س��جادیان امیری ب��ه کدمل��ی 2053505942 و محمدجواد 
پورتق��ی به کدمل��ی 003672537 و محمد قاس��م پورتقی به 
کدملی 2279586614 انتخاب گردیدند. سیدسعید سجادیان 
امیری به س��مت رئیس هیئت مدی��ره و محمدجواد پورتقی به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد قاسم پورتقی به سمت 
مدیرعام��ل تعیی��ن گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اس��ناد بهادار 
و تعه��دآور از جمل��ه چک، س��فته، برات و قرارداده��ا با امضاء 
مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت و 
اوراق عادی و مراسالت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.

آگهی تصمیمات شرکت مهندسین 
مشاور فرادید سهامی خاص ثبت شده  

به شماره 43539 و شناسه ملی 
10100889001

بارکد 1065905

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

م الف34916

 CONTROL VALVE ش�رکت پش�تیبانی س�اخت و تهیه کاالی نفت تهران در نظر دارد نس��بت به خرید لوازم یدکی
س��اخت ش��رکت KENT مورد نیاز جهت استفاده در صنعت نفت از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. بدین وسیله از 

شرکت هایی که سابقه و توانایی ارائه پیشنهاد را دارند جهت شرکت در این مناقصه با توجه به شرایط ذیل دعوت به عمل می آید.
K.C.V.92/67 R1 :1- شماره مناقصه

 P/F KENT CONTROL VALVE 2- موضوع مناقصه: خرید
3- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 2400 یورو ضمانتنامه بانکی معتبر و قابل تمدید

4- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 15 روز پس از انتشار آگهی دوم
الزمس��ت مناقصه گ��ران پ�س از هماهنگی از طریق تلفن 82015024 جهت دریافت اس��ناد مناقصه صبح از س��اعت 9 الی 12 و 
بعدازظهر از س��اعت 14 الی 15/30 به آدرس تهران- خیابان س��پهبد قرنی نبش خیابان شهید کالنتری شماره 226 طبقه 7 خرید 

خارجی- گروه .Z. مراجعه نمایند.
5- مهلت ارائه پیشنهاد: 30 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد

6- زمان گشایش پیشنهادات فنی: یک هفته پس از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد
7- مدت اعتبار پیشنهادات مالی: پیشنهادات مالی ارائه شده می بایست به مدت 2 ماه از تاریخ گشایش پیشنهادات فنی معتبر 

باشد.
8- برنده مناقصه می بایست ضمانتنامه حسن انجام تعهدات معادل 10درصد مبلغ قرارداد را ارائه نماید.

9- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
محل ارس�ال پیش�نهادات: تهران- خیابان سپهبد قرنی نبش خیابان شهید کالنتری ش��ماره 226 طبقه یازدهم- دفتر گشایش 

پیشنهادات )از طریق پست سفارشی(.

شرکت ملی نفت ایران
شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران

فراخوان مناقصه دومرحله ای
»آگهی نوبت اول«

روابط عمومی
شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران

م الف 1450

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 دوم

»روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری استان قزوین«

1- نوع فراخوان: عمومی- یک مرحله ای
2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار: میدان قزوین- خ قزوین- بعد از خ مخصوص- مجتمع دخانیات تهران

3- موضوع مناقصه: خرید انواع اتیکت و قراصه هارد سایز بزرگ
4- زمان مهلت و نشانی دریافت اسناد:

4-1- انتشار آگهی نوبت اول در مورخ : 92/4/8 در روزنامه های کثیراالنتشار.
4-2- انتشار آگهی نوبت دوم در مورخ: 92/4/10 در روزنامه  های کثیراالنتشار.

4-3- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از مورخ 92/4/8 تا پایان وقت اداری مورخ 92/4/15 می باشد.
4-4- مهلت ارائه نمونه موضوع مناقصه: از تاریخ خرید اوراق تا تاریخ 92/4/25.

4-5- مهلت تحویل پیشنهادها و اسناد تکمیل شده: تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 92/4/26 می باشد.
4-6- نش�انی محل دریافت اس�ناد: خیابان قزوین- مجتمع دخانیات تهران- اداره تدارکات یا با مراجعه به س��ایت پایگاه ملی اطالع رس��انی 

www.iets.mporg.ir مناقصات به نشانی
4-7- نشانی محل تحویل پیشنهادها و نمونه: خیابان قزوین- مجتمع دخانیات تهران- اداره حراست مجتمع 

5- هزینه تهیه و اسناد و نحوه دریافت آن: واریز مبلغ 100/000 ریال به حساب شماره 0107528523002 و ارائه فیش واریزی آن جهت 
دریافت اسناد و یا مراجعه به سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات و ضمن ثبت نام دریافت اسناد مناقصه به صورت رایگان.

6- مدت اعتبار پیشنهادها موضوع بند )ی( ماده 2 و بند )الف( ماده 21 قانون: 2 ماه از بازگشایی پاکات.
7- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی با اعتبار 3 ماه به مبلغ 4/825/000/000 ریال.

شرکت دخانیات ایران

مجتمع دخانیات تهران
)سهامی عام( شماره ثبت 12804

فراخوان مناقصه عمومی شماره: 1/331/243

نوبت دوم

روابط عمومی مجتمع دخانیات تهران م الف 1392

  ISO 14001   ISO  9001 
  OHSAS  18001 

اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد در نظر دارد در راس��تای ارتقاء 
س��طح تأمین خدمات مورد نیاز مسافرین و مشایعین فرودگاهی، نسبت 
به واگذاری جایگاه پذیرایی از مس��افرین فرس��ت گالس سالن ترانزیت 
ترمینال ش��ماره 2 در فرودگاه بین المللی مهرآباد به مدت س��ه سال در 
قال��ب انعقاد ق��رارداد واگذاری محل با رعایت الیح��ه قانونی واگذاری و 
تخلیه اماکن و محلها در فرودگاه های کشور مصوب )1358( و آئین نامه 
اجرایی آن، اقدام نماید. بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی واجدالشرایط 
که دارای ت�وان مالی، مدیریتی و اجرایی الزم می باش��ند، دعوت به 
عمل می آید حداکثر تا یک هفته از انتش��ار این آگهی ضمن واریز مبلغ 
500/000 ریال به ش��ماره حس��اب 2176849003009 نزد بانک ملی 
ایران در وجه اداره کل ف��رودگاه مهرآباد، با مراجعه به اداره بازرگانی به 
آدرس: فرودگاه بین المللی مهرآباد- جنب ترمینال شماره 2- ساختمان 
اداره کل ف��رودگاه بین الملل��ی مهرآباد طبقه دوم نس��بت به ارائه فیش 
واری��زی و دریافت اس��ناد فراخوان اقدام الزم معمول فرمایند. ش��رکت 
مادرتخصصی فرودگاه های کشور در رد یا قبول پیشنهاد متقاضیان مختار 
بوده و صرف ش��رکت در فراخوان هیچگونه حق و حقوقی برای متقاضی 
ایجاد نخواهد کرد. بدیهی است هزینه انتشار آگهی با برنده فراخوان بوده 

و فروش اسناد از طریق سایت به آدرس ذیل رایگان می باشد.
برای کسب اطالعات بیشتر رجوع شود به سایت:

Http://iets.mporg.ir 

وزارت راه و شهرسازی
شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور )سهامی خاص(

اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد

آگهی فراخوان عمومی 
   T-MA100-92-3-6شماره

اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد
م الف 1410

سال هفتادو دوم q  شماره q 20530  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه16صفحه ویژه نامه عکس و نیازمندي های ویژه تهران( دو شنبه 10 تیر q  1392 22 شعبان q  1434 اول جوالی2013

خبر ویژه

یادداشت روز

* سفر منطقه ای نخست وزیر انگلیس در حمایت 

از شبه نظامیان طالبان.

* اعتراض ها علیه اردوغان بار دیگر 3 شهر ترکیه 

را فرا گرفت.

* ش��یخ عیس��ی قاس��م: اهان��ت آل خلیفه به 

مقدسات اسالمی را تحمل نمی کنیم.

* تظاهرکنندگان در ش��رق عربستان خواستار 

آزادی آیت اهلل نمر شدند.               صفحه آخر

تروریست های محاصره شده در سوریه 
برای نجات خود از غرب کمک خواستند

* مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی: میانگین 
مصرف روزانه در این مدت نزدیک به 73 میلیون لیتر می باشد.

* علیرضا ضیغمی، معاون وزیر نفت: دولت یازدهم به منظور 
مدیریت و بهینه سازی مصرف بنزین و گازوئیل اصالح قیمت 

این دو فرآورده نفتی را در دستور کار قرار دهد.

* رشد 143درصدی س��رمایه گذاری خارجی در ایران طی 
6 سال گذشته.

* توزی��ع س��بدکاالی رمض��ان وی��ژه کارکن��ان دول��ت
 از هفته آینده.

صفحه 4

وزارت نفت هشدار داد
مصرف 7 میلیارد لیتر بنزین در 100 روز

* س��رهنگ سلیمان عادلی وابسته نظامی سفارت ایران در روسیه: ناوگروه دریایی ایران برای نخستین بار و 
برای گسترش صلح و دوستی در آب های دریای خزر در روسیه حضور می یابد.

* یگان نظامی جنوب روس��یه به منظور عبور ناوگان دریایی ارتش ایران، پل متحرک روی رودخانه ولگا را 
برداشته و مسیر را برای عبور این ناوگان ایرانی به سمت بندر آستراخان روسیه باز کردند.           صفحه 3

وابسته نظامی کشورمان در مسکو تشریح کرد

حضور ناوگروه دریایی ایران در آب های روسیه

* میلیون ها نفر از موافقان و مخالفان مرسی در نخستین سالروز تحلیف 
ریاست جمهوری وی تظاهرات کردند.

* مخالفان مرس��ی خواس��تار اس��تعفای مرس��ی و برگزاری انتخابات 
را  زودهنگام هس��تند ولی رئیس جمهور مصر هیچ کدام از این خواسته ها

نپذیرفت.
* ش��مار زیادی از نیروهای امنیتی در مناطق مهم و حس��اس دولتی و 

تجاری شهرهای مختلف مصر مستقر شده اند.
* رئیس جمهور مصر:  به هیچ وجه کناره گیری نمی کنم.

* مردم حق دارند اعتراض کنند اما قانون اساسی باید اجرا شود.
* باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درچرخش��ی آش��کار از معترضان 

مصری حمایت کرد.
* ایندیپندنت از احتمال وقوع »کودتای نرم«  علیه مرسی خبر داد.

* بی بی سی: پیش بینی آینده مصر »دشوار« است.
* قطر با ارسال چند هواپیما به فرودگاه قاهره اتباع خود را از این کشور 

خارج کرد.
* سخنگوی رسمی اخوان المسلمین، حزب منحله رژیم مبارک را عامل 
خشونت های مصر دانست.                                         صفحه آخر

علی رغم برخی خوش بینی ها نسبت به ماهیت کاخ سفید

تحریم های تازه آمریکا علیه ایران
از امروز به اجرا درآمد

* اراذل و اوباش جوان بسیجی را به دلیل جلوگیری از زورگیری توسط 
آنان، با چاقو و س��اطور بش��دت مجروح کردند و علی رغم دستگیری، 

باسپردن وثیقه ای اندک بالفاصله آزاد شدند.
* بنا به اظهارات ریاس��ت محترم قوه قضائیه مبنی بر حکم اعدام برای 
استفاده از سالح س��رد در آسیب رساندن به شهروندان، اینک دستگاه 
قضا در برابر آزمونی دیگر اس��ت تا معلوم ش��ود این دس��تگاه در برابر 
مخالن امنیت عمومی چقدر جدی است.                            صفحه 3

روز طوفانی مصر
اوج گیری اعتراض ها علیه مرسی

گزارش خبری کیهان از برپایی تظاهرات »تمرد« در قاهره

دستگاه قضایی
 در آستانه یک آزمون دیگر

*دور جدی��د تحریم های ضد ایرانی توس��ط آمریکا ک��ه از امروز اجرایی 
می شود، بخش های انرژی، کش��تیرانی و کشتی سازی را هدف می گیرد و 
فروش ، تامین و انتقال کاال یا خدمات مهم توسط شرکت های غیرآمریکایی 

را ممنوع می کند. 
*ای��ن تحریم همچنین تجارت با ای��ران در زمینه فلزات گرانبها، گرانیت، 
آلومینیوم و فوالد و نرم افزارهای صنعتی را محدود می کند و ریال ایران را 

هم هدف می گیرد.

*آمریکایی ها درست یک سال پیش 
تحریم نفتی و بانکی را اعمال کرده و 
مدعی شده بودند این بار دیگر ایران 
در برابر این تحریم های به اصطالح 

فلج کننده، به زانو درخواهد آمد.
*آمریکا عل��ی رغم ادعاهای اخیر مبنی 
بر تمایل برای مذاکره و ارتباط با ایران، 
اعمال تحریم های جدید، یک بار دیگر  با 
ماهیت خصمانه خود را نشان داد و ثابت 
کرد خوش بینی نسبت به مواضع و رفتار 
آمریکا ساده لوحانه است.       صفحه 10

* نمایش خیره کننده سیاهی لشکر منافقین در پاریس!
* مغلوبه شدن جنگ سوریه، شیوخ عرب را به هراس انداخت

 صفحه 2 صفحه 2

انتخابات سالم نبود 
چون روحانی هم از حق مردم ایران دفاع می کند! خواب  تازه 

اصحاب فتنه !


