
شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران در نظر دارد نسبت به خرید قطعات یدکی شیرهای توپی مربوط 
به ش��رکت CAMTECH ایتالیا مورد نیاز جهت اس��تفاده در صنعت نفت از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام 
نماید. بدینوسیله از شرکتهایی که سابقه و توانایی تهیه این نوع کاال و ارائه پیشنهاد را دارند جهت شرکت در این مناقصه 

با توجه به شرایط ذیل دعوت به عمل می آید.
92-BJ11-21 :1- شماره مناقصه

PARTS FOR CAMTECH BALL VALVE :2- موضوع مناقصه
3- نوع ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر قابل تمدید به مبلغ 18/445/400 ریال

4- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 15 روز پس از انتشار آگهی دوم.
مناقصه گران می توانند پس از هماهنگی با تلفن ش��ماره 82015437 جهت دریافت اس��ناد مناقصه صبح از ساعت 9 الی 
12 و بعدازظهر از س��اعت 14 الی 15/30 به آدرس تهران- خیابان س��پهبد قرنی- نبش خیابان ش��هید کالنتری شماره 

226- طبقه 7 اتاق 710- گروه J خرید داخلی 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 پیش�نهادات مالی: پیش��نهادات مالی ارائه شده میبایست به مدت 2 ماه از تاریخ گشایش پیشنهادات 

فنی معتبر باشند.
8- محل ارسال پیشنهادات: تهران- خیابان سپهبد قرنی- نبش خیابان شهید کالنتری شماره 226- طبقه 11- دفتر 

گشایش پیشنهادات از طریق پست سفارشی.
9- برنده مناقصه میبایس��تی ضمانتنامه حس��ن انجام کار بانکی معتبر و قابل تمدید معادل 10% مبلغ قرارداد را هنگام 

انعقاد ارائه نماید.
10- هزینه چاپ آگهی دو نوبت فراخوان بعهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران

فراخوانمناقصهدومرحلهای
نوبتاول شرکت ملی نفت ایران

شرکت پشتیبانی ساخت وتهیه
کاالی نفت تهران

سهامی خاص

م الف 1446

آگهی پذیرش نیروی قراردادی
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
GOLGOHAR

IRON ORO CO.

در صفحه5

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 92/2/3 ش��رکت مزبور که در تاریخ 92/2/21 واصل گردید آرمان 
رس��ولی روزی به ک م 1376530171 بس��مت بازرس اصلی و یونس باقرزاده کیهان به ک م 1376766663 بسمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیامک 
صولتی به ک م 1377170081 س��عید فرهنگی قواقلو به ک م 2971753840 وفا صولتی به ک م 1361959622 و بابک 

ودیعی به ک م 1374099759 و بهرام ودیعی به ک م 1374099740.

م الف 34937

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد وامالک کشور

بارکد 1136789

آگهی تصمیمات شرکت آمول فوالد سهامی خاص 
ثبت شده به شماره 249597 و شناسه ملی 100200159359

به استناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1392/1/6 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
آقای محمد خان بیگی به ش��ماره ملی 0589626620 
به س��مت رئیس هیئت مدیره و آقای س��ینا خان بیگی 
به ش��ماره ملی 0589960180 به س��مت نائب رئیس 
هیئت مدیره و آقای علیرضا خان بیگی به ش��ماره ملی 
0589696297 به س��مت عضو هیئ��ت مدیره و آقای 
علیرضا خان بیگی به ش��ماره مل��ی 0589696297 به 

سمت مدیرعامل.
2- کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضا 
مشترک محمد خان بیگی و علیرضا خان بیگی همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاری��خ 1392/2/23 ذی��ل دفت��ر ثبت ش��رکتها و 
مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و م��ورد تأیید و امضاء قرار 

گرفت.

آگهی تغییرات شرکت پارس 
تحکیم پی شاهین سهامی خاص 

به شماره ثبت 396289
 و شناسه ملی 10320471982

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری 
واحد ثبتی تهران

م الف 34906

بارکد 1059490

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1392/2/8 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد:

1- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن سهامی خاص با نمایندگی آقای 
رحیم ش��اکی باهر به س��مت رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی عمران و 
تولیدی نیرو سهامی خاص با نمایندگی آقای امیرهوشنگ خدابخش به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره و ش��رکت انبوه سازان س��بز اندیشان سهامی خاص 
با نمایندگی آقای یوس��ف حقی حصار به س��مت عضو هیئت مدیره و شرکت 
گروه عمران و مس��کن سازه پایدار آذرمهد اس��تان آذربایجان شرقی سهامی 
خ��اص ب��ا نمایندگی آقای محمدرضا نادری به س��مت عض��و هیئت مدیره و 
شرکت ماشین آالت همیار نیروگس��تر یگانه سهامی خاص با نمایندگی آقای 
محمدحسن گل ریحان به سمت عضو هیئت مدیره و آقای یوسف حقی حصار 
به نمایندگی از ش��رک انبوه سازان سبز اندیشان سهامی خاص به شماره ثبت 

236078 به سمت مدیرعامل.
2- کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک سفته بروات و 
قراردادها و عقوداس��المی با امضا ثابت مدیرعامل و مدیرعامل ش��رکت )خانم 
اله��ام باقری کالیه( به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت 
معتبر است و س��ایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت 

معتبر است.
در تاریخ 1392/2/21 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و 

مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

بارکد 1021662

آگهی تغییرات شرکت عمران
 و مسکن سازه پایدار صبا دژ ایرانیان 

سهامی خاص به شماره ثبت 390294 
و شناسه ملی 10320410401

م الف 34932

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

اداره کل راه و شهرس�ازی در نظ��ر دارد یک قطعه زمین به 
شماره پالک 11990/542 بخش 23 یزد واقع در شمس آباد 
میبد با کاربری کش�اورزی به مس�احت 6881/7 مترمربع 
ب�ه صورت اجاره پنج س�اله و همچنی�ن دو قطعه زمین به 
شماره های 455/1 و 455/2 از پالک 8937 و 8936 و یک 
فرعی 9220 اصلی بخش 4 به ترتیب به مس�احت 1173/12 
و 1087/71 مترمربع واقع در دانش�گاه آزاد معروف به شن 
و ماس�ه ش�فیعی با کاربری جایگاه بنزین و CNG از طریق 
فراخوان به ش��رح ذیل واگذار نماید، ل��ذا از کلیه دارندگان مجوز 
دعوت به عمل می آید جهت دریافت مدارک ظرف مدت ده روز از 
تاریخ انتش��ار آخرین آگهی به مدیریت امالک و حقوقی اداره کل 
راه و شهرس��ازی واقع در خیابان آیت ا...کاشانی، خیابان مسکن و 

شهرسازی ساختمان شماره دو راه و شهرسازی مراجعه نمایند.

نوبت دوم»آگهی فراخوان«

ش�رکت گاز اس�تان قزوین به منظور اجرای پروژه خط تغذیه روس�تاهای بخش محمدیه حد فاصل روس�تاهای 
چناس�ک- زرجه بس�تان، در نظر دارد با اس��تفاده از اختیارات حاصله از مفاد الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و 
امالک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای محترم انقالب، اراضی واقع در 

روابط عمومی 
شرکت گاز استان قزوین

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

شرکت گاز استان قزوین
)سهامی خاص(

مس��یر خط لوله مذکور را طبق کروکی ذیل 
به تصرف قانونی خود درآورد.

ب��ه همین منظور به کلیه اش��خاص حقیقی 
و حقوقی مدعی ح��ق/ مالکیت و دارندگان 
طرح ه��ای عمران��ی ابالغ می گ��ردد جهت 
کس��ب اطالع از مسیر و رفع هرگونه ابهام با 
همراه داشتن اصل مدرک مالکیت و حقوق 
قانونی ظرف مدت 15 روز از تاریخ انتش��ار 
اولی��ن آگهی به دفتر حقوقی این ش��رکت- 
س��اختمان مرک��زی ب��ه نش��انی قزوین- 
خیابان نواب ش�مالی- مجتمع ادارات- 
جنب دانش�گاه آزاد اس�المی- شرکت 
گاز اس�تان قزوین- طبقه س�وم- امور 
حقوقی- مراجعه نمایند. بدیهی اس��ت در 
صورت اس��تنکاف از واگذاری و عدم مراجعه 
در مهلت مقرر، برابر قوانین و مقررات اقدام 

خواهد شد.

شرکت گاز استان قزوین

کروکی زمین درخواستی جهت مسیر
خط تغذیه روستای چناسک و زرجه بوستان

ب��ه موجب صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی به ط��ور فوق العاده و هیئت مدیره م��ورخ 92/1/28 آقای جالل 
ش��ریف زاده به ش��ماره ملی 2511200694 و خانم مریم طایفی به ش��ماره ملی 0044123817 به ترتیب به 
س��مت بازرس اصلی و علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدند اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال 
به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای س��یدمحمد ش��هاب خانیان به شماره ملی 0055312047 به سمت رئیس 
هیئ��ت مدیره، آقای مجید مرافق به ش��ماره ملی 0034989455 به س��مت نایب رئی��س هیئت مدیره، آقای 
هوش��نگ دلشاد به شماره ملی 2296416421 به س��مت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره مذکور در بند الف همراه با مهر شرکت دارای 

اعتبار می باشد. سایر مکتوبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معمول خواهد شد.

آگهی تصمیمات شرکت پخش گاز مایع سهامی خاص
 به شماره ثبت 14096 و شناسه ملی 10100530310

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری - سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م الف 34918

بارکد 1006877

یک مرک��ز تحقیقاتی در نظ��ر دارد انجام 
خدم��ات پش��تیبانی و نظاف��ت عمومی و 
آبدارخان��ه و نگهداری فضای س��بز خود را 
از طری��ق مناقصه عمومی به ش��رکت های 

معتبر و واجد صالحیت واگذار نماید. 
متقاضیان می توانند جهت دریافت اس��ناد 
مناقص��ه حداکثر ت��ا 7 روز پ��س از تاریخ 
انتش��ار آگه��ی در ایام و س��اعات اداری با 
ش��ماره تلفن: 44659455 تماس حاصل 

نمایند.
ضمنا پرداخت هزینه آگهی در هر دو نوبت 

به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

»آگهی مناقصه عمومی«

م الف 1569

 نوبت اول

سال هفتادو دوم q  شماره q 20535  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(  یک شنبه 16 تیر q  1392 28 شعبان q  1434 7جوالی2013

خبر ویژه

یادداشت روز

* هالکت 200 تروریست در عملیات پاکسازی 

ارتش سوریه.

* عملیات تروریستی در عراق 17 شهید و 57 

مجروح برجای گذاشت.

* تظاه��رات ضد حکومتی در چند اس��تان 

اردن.

* فریاد سرنگون باد حمد در تظاهرات گسترده 

مردم بحرین.                             صفحه آخر

رهبر حزب مخالف در ترکیه: اردوغان 
از سرنوشت مرسی عبرت بگیرد

* این ش��بکه متخل��ف، کارت های س��وخت باطله را از 

طریق یک عملیات پیچیده فنی بازیابی می کرد.

* مدیر ش��رکت پخش فرآورده های نفتی استان تهران: 

کارت ه��ای باطله س��وخت پس از دو بار اس��تفاده قابل 

ردیابی هستند.

* بانک مرک��زی نرخ ارز مرج��ع را 24/779ریال اعالم 

کرد.

* وزارت نیرو نس��بت ب��ه مصرف تابس��تانی آب و برق 

مشترکان هشدار داد.

صفحه4

کشف شبکه سوء استفاده میلیاردی 
از کارت های سوخت باطله

جنگخونینخیابانی
دوبارهشهرهایمصررافراگرفت

دو روز پس از کودتای نظامی علیه محمد مرسی

* در جری��ان درگیری های خونین روز جمعه بی��ن موافقان، مخالفان و 
ارتش مصر 36 نفر کشته و 1000 نفر زخمی شدند.

* محم��د بدیع، رهبر اخوان المس��لمین مصر: تا زمان بازگش��ت مجدد 
»مرسی« به قدرت اعتراض ها ادامه خواهد داشت.
* تمام دستورات شورای نظامی مصر باطل است.

* ارتش: با معترضان به شدت برخورد می شود.
* اموال رهبران اخوان المسلمین از سوی »کودتاگران« مصادره شد.

* معاون اول رهبر جماعت اخوان المس��لمین دستگیر و به زندان منتقل 
شد.

* طرفداران مرس��ی در کش��ورهای مختل��ف از جمله آمری��کا، ترکیه، 
افغانستان، آلمان و مغرب تظاهرات کردند.

* 51 دیپلمات آمریکایی روز گذش��ته با اوج گرفتن ناآرامی ها در مصر، 
قاهره را ترک کردند.

* ناآرامی ها در مصر همچنان ادامه دارد و کارشناسان آینده نامعلومی را 
برای این کشور پیش بینی می کنند.                              صفحه آخر

صفحه2 صفحه2

* تیم ملی والیبال ایران در هفته شش��م رقابت های لیگ جهانی با نتیجه 
3بر2 از سد تیم کوبا گذشت.

* ملی پوش��ان والیبال کش��ورمان با این پیروزی جمع امتیازات خود را به 
عدد 9 رساندند.

* کوبا در حالی مقهور قدرت والیبالیس��ت  های ایران شد که عنوان سومی 
المپیک و نایب قهرمانی جهان را در کارنامه خود دارد.              صفحه9

یک پیروزی بزرگ دیگر

تیم ملی والیبال ایران 
کوبا را هم برد

* براساس طرح کمیسیون تدوین 
آیین نامه داخل��ی مجلس وزیران 
پیش��نهادی بای��د دارای م��درک 
کارشناس��ی ارش��د یا معادل آن 
و حداقل دارای 10 س��ال س��ابقه 
کاری مرتبط با وزارتخانه مربوطه 
و  برنامه ه��ا  دارای  همچنی��ن  و 

مدارک مستند باشند.
* محمدرض��ا باهن��ر نایب رئیس 
کمیس��یون  مصوب��ه  مجل��س: 
در  مجل��س  داخل��ی  آیین نام��ه 
خص��وص نح��وه رای اعتم��اد به 
کابینه هن��وز در مرحله مقدماتی 
اس��ت و فک��ر نمی کن��م مجلس 
بخواهد برای وضعیت فعلی معرفی 

کابینه محدودیتی ایجاد کند.

* بعی��د می دانم ایج��اد محدودیت در نوع مدرک تحصیل��ی و یا دارا 
بودن س��ابقه اجرایی برای وزرای پیش��نهادی در صحن علنی مجلس 

رای بیاورد.
* عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس: تغییر آیین نامه داخلی 
مجلس در خصوص تغییر نحوه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت، بعید 

است به کابینه آقای روحانی برسد.
* با توجه به اینکه مراس��م تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور منتخب در پیش 
است و در صورتی که روحانی بالفاصله کابینه خود را معرفی کند، آیین نامه 
فعلی در خصوص نحوه انتخاب کابینه به قوت خود باقی است.       صفحه2

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:

تغییر در آیین نامه رای اعتماد به کابینه روحانی نمی رسد

بیست  و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم گشایش یافت

* بیس��ت و یکمین نمایش��گاه بین المللی قرآن کریم به مدت یک ماه هر روز از س��اعت 17 تا 24 پذیرای 
بازدیدکنندگان است.                                                                                                              صفحه3

وحید بهادری عکس:

* وقتی ایرنا به خبری که خود منتشر کرده انتقاد می کند!
* زیباکالم: روحانی نه دوم خردادی است و نه مشارکتی و سازمان مجاهدینی

* مرسی چوب دوستی با آمریکا  قطر و سلفی ها را خورد

 امتناع روحانی
 از مالقات با حامیان فتنه در قم

برف فراق !


