
مناقصهگزار: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه تهران
موض�وعمناقص�ه: اجرای دی��وار حائ��ل در محوط��ه ورودی درب
ری/ شهریار و احداث دو عدد حوضچه در پشت انبار هات تپ منطقه 

مبلغبرآوردمناقصه: 1/904/879/667 ریال
نوعومبلغتضمینش�رکتدرمناقصه: مبلغ 55/000/000 ریال 

به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد
دارابودنحداقلرتبه5دررشتهابنیه

زم�انومهلتدریافتاس�نادمناقصه: ظ��رف 5 روز پس از چاپ 
آگهی نوبت دوم به استثناء روزهای پنج شنبه و جمعه

زم�انومهلتتکمیلوتحویلاس�نادمناقص�ه:10 روز پس از 
آخرین مهلت دریافت اسناد

مح�لدریاف�توتحویلاس�ناد: تهران- جاده قدیم قم- س��ه راه 
خیرآباد- بلوار تاسیس��ات نفت ری- ش��رکت خط��وط لوله و مخابرات 

نفت ایران منطقه تهران- اتاق 105- امور حقوقی و قراردادها
زمانومحلگشایشپاکات: پیشنهادهای واصله در محل کمیسیون 

مناقصات و در زمان مندرج در اسناد مناقصه بازگشایی خواهد شد.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره61640402-021 تماس حاصل فرمائید.

www.shana.irwww.ioptc.ir

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای
بهشماره:)92/250/753(

نوبتدوم

روابطعمومی
مالف1459

شرکتملیپاالیشوپخشفرآوردههاینفتیایران
شرکتخطوطلولهومخابراتنفتایران

ش�رکتپاالی�شنفتامامخمینی)ره(ش�ازنددر نظ��ر دارد کاالهای موضوع بند»یک« آگه��ی حاضر را از طریق برگ��زاری مناقصه عمومی 
دومرحله ای از تامینکنندگان/سازندگان واجد شرایط تامین نماید.

1(موضوعمناقصه
الف(شرحمختصرکاال

شرکتپاالیشنفتامامخمینی)ره(شازند»سهامیعام«

»آگهیارزیابیکیفیتامینکنندگانوسازندگان«

روابطعمومیشرکتپاالیشنفتامامخمینی)ره(شازند

نوبتدومشمارهمجوز؛153838

ب(شرایطاولیهمتقاضی
1- داش��تن ش��خصیت حقیقییاحقوقی، ش��ماره اقتصادی، توانایی 

مالی، سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع مناقصه.
2- داش��تن حسن س��ابقه و ارائه گواهینامه های مورد نظر از خریداران 

قبلی و اعالم اسامی خریداران قبلی درصورت لزوم.
3- توانائی ارائه تضمین ش��رکت در مناقصه )در صورت تائید در ارزیابی 
کیفی مناقصه گران( و همچنین تضمین انجام تعهدات به میزان ده درصد 

مجموع مبلغ پیشنهادی )در صورت برنده شدن در مناقصه(
4- داشتن شناسه ملی جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

5-داش�تنصورتهایمالیحسابرس�یش�دهتوس�طس�ازمان
حسابرس�ییااعضاءجامعهحسابدارانرسمی،مطابقباماده2
آییننامهراهکارهایافزایشضمانتاجرائیوتقویتحسابرسی

الزامیمیباشد.
2(نامونشانیدستگاهمناقصهگزار

ش��رکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( ش��ازند، واقع در استان مرکزی، 
اراک-  کیلومتر 20 جاده بروجرد- تلفن: 4- 3674541- 0861
3(مهلتومحلدریافتفرمهایاستعالمارزیابیکیفی

متقاضیان��ی ک��ه دارای ش��رایط اولیه )بن��د ب( ب��وده و آمادگی الزم 
جه��ت انج��ام مناقصه مذکور را دارن��د می توانند پس از انتش��ار آگهی 
نوبت دوم )س��ه روز پس از انتش��ار آگهی نوب��ت اول( به مدت پنج روز 
کاری فرم ه��ای اس��تعالم ارزیابی کیفی را از پای��گاه اینترنتی به آدرس

WWW.IKORC.IR دریاف��ت و براس��اس آن م��دارک الزم��ه را 

تکمیل و به این شرکت ارسال نمایند.
4(محلوزمانتحویلاسنادارزیابیکیفی)تکمیلشدهتوسط

متقاضیان(
مهلت تحویل اس��ناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران، دو هفته پس از 
دریافت فرمهای اس��تعالم ارزیابی می باشد، ضمنا محل تحویل یا ارسال 
فرمها و مدارک تکمیل شده، به نشانی اراک- کیلومتر 20 جاده بروجرد- 
سه راهی ش��ازند- ش��رکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند- اداره 
تدارکات و امور کاال- کد پستی 41111-38671- ساختمان ب- طبقه 
همکف- اتاق 118- تلفن: 3490916 )آقایان یاقوتی/باقری( می باش��د. 
بدیهی است به مدارک ارسالی بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد 
ش��د ضمنا این ش��رکت حق و اختیار تام و تمام قبول یا رد هر یک یا 
کلیه پیش��نهادهای رسیده را دارا می باشد و دادن پیشنهاد و ارائه اسناد 
و مدارک هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نمی کند. الزم به ذکر است 
دس��تگاه مناقصه گزار پس از وصول اسناد ارزیابی کیفی ظرف مدت یک 

ماه نسبت به اعالم اسامی واجدین شرایط اقدام خواهد نمود.
توجه: مناقصه گران نخس��ت با مراجعه به سایت این شرکت )همزمان با 
انتش��ار آگهی نوبت دوم( می بایست دو برگ فرم ارزیابی کیفی را اخذ و 
پ��س از تکمیل به همراه مدارک مربوطه و در موعد مقرر به آدرس این 
ش��رکت ارس��ال یا تحویل نمایند این ش��رکت نیز پس از ارزیابی کیفی 
متقاضیان، از ش��رکت هائی که حداقل امتیاز قابل قبول را کسب نموده 

باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد.
 WWW.IKORC.IR:آدرساینترنتی*

مبلغتضمینشرکتدرمناقصه)ریال(مقدارتامینکننده/سازندهشرحمختصرکاالشمارهمناقصهردیف

1 RAL-911761-B
)تجدید مناقصه(

SEAMLESS PIPE 19414،200،000 قلمتامین کننده/سازندهخرید

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

مجله كيهان بچه ها 
حاوي مطالب علمي- ورزشي- داستاني مخصوص نوجوانان

 سه شنبه ها بصورت سراسري منتشر مي شود

ش�رکتمدیری�تتولیدبرقهرمزگان در نظر دارد انجام کلیه فعالیت های نگهداری و تعمیرات ج��اری در بخش های مکانیک، الکتریک و ابزار دقیق مربوط 
ب��ه چه��ار واحد بخار 320MW×4 نیروگاه بندرعباس را از طریق مناقصه عمومی به انجام برس��اند. لذا از کلیه داوطلبان واجد ش��رایط دعوت می گردد جهت 
بازدید و دریافت اس��ناد ش��رکت در مناقصه ضمن واریز مبلغ 200/000 ریال به حس��اب جاری س��پهر به ش��ماره 0104672500005 نزد بانک صادرات ایران 
شعبه شهید رجایی بندرعباس بنام شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان و با ارائه فیش مربوطه و مدارک ذیل حداکثر تا پایان ساعت اداری روز پنجشنبه مورخ 
92/4/27 به آدرس بندرعباس- جاده اسکله شهید رجایی- نیروگاه بندرعباس- امور تدارکات- واحد مناقصات و قراردادها مراجعه نمایند، سایر اطالعات تکمیلی 
در اس��ناد مناقصه درج گردیده اس��ت. ضمنا آخرین مهلت دریافت پیش��نهادات )تحویل پاکات( مربوطه روز شنبه مورخ 92/5/12 و گشایش پاکات روز یکشنبه 

مورخ 92/5/13 می باشد، الزم به ذکر است مناقصه گران می بایست پاکات پیشنهادات خود را به آدرس بندرعباس- نیروگاه برق- امور تدارکات تحویل نمایند.

شمارهردیف
مناقصه

تضمینشرکتموضوعمناقصه
درمناقصه

مدارکموردنیاز
جهتاخذاسنادمناقصه

مبلغتضمینشرکت
درمناقصه)ریال(

192/07
انجام کلیه فعالیت های نگهداری و تعمیرات 

جاری در بخش های مکانیک، الکتریک و ابزار 
دقیق مربوط به چهار واحد بخار 320×4 

مگاواتی نیروگاه بندرعباس

1-ضمانتنامه بانکی
2-واریز وجه

1- ارائه معرفی نامه کتبی
2- داشتن شخصیت حقوقی

3- ارائه سابقه کار
)حداقل یک کار مشابه(

2/170/000/000

ارائهکداقتصادیالزامیاست.
زماندریافتاسناد:ساعت 8 الی 13 )به غیر از روز تعطیل(

تلفنتماس:5111719-0761     5564900-0761 داخلی 576 و625

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

»آگهی مناقصه عمومی« نوبتاول
وزارتنیرو

شرکتمدیریتتولیدبرقهرمزگان)سهامیخاص(

یکمرحلهای

Http://tender.Tavanir.org.ir:سایتاینترنتیجهتمراجعه
Http://Iets.mporg.ir

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 91/11/25 شرکت مزبور که در تاریخ 91/12/19 
واصل گردید مؤسس��ه حسابرسی تدبیر محاسب آریا به 
شناسه ملی 10103875490 به سمت بازرس اصلی و 
عبدالمحمد غی��اث یگانه به ش ملی 5579880936 به 
س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال انتخاب 
گردیدن��د. روزنام��ه کثیراالنتش��ار کیه��ان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید.

بارکد1056904

آگهی تصمیمات شرکت جرثقیل پوالد 
سهامی خاص به شماره ثبت 84671 

و شناسه ملی 10101291462

مالف34912

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

به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/1/26 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

1- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
آقای بابک میری ش��اهملکی به ش��ماره ملی 3257814356 به سمت 
رئی��س هیئ��ت مدیره و خان��م ویدا میری ش��اهملکی به ش��ماره ملی 
3259090460 ب��ه س��مت نائب رئیس هیئت مدی��ره و آقای فریدون 
میری شاهملکی به ش��ماره ملی 3252251310 به سمت عضو هیئت 
مدیره و آقای فریدون میری ش��اهملکی به شماره ملی 3252251310 

به سمت مدیرعامل.
2- کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء فریدون میری 

شاه ملکی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
در تاریخ 1392/2/21 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و موسس��ات غیرتجاری 

ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

بارکد1019577

آگهی تغییرات شرکت ساروج پی پل 
سهامی خاص به شماره ثبت 371368 

و شناسه ملی 10320215591

مالف34931

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

باس��تناد ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی رأی اخراج 
خانمجن�اناندرمانیزاده فرزند علی صادره از س��وی 
هیئ��ت بدوی رس��یدگی به تخلف��ات اداری کارمندان به 

شماره 1756/د ب الف مورخ 92/3/8 ابالغ می گردد.
این آگهی در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر  االنتشار 
آگهی می گ��ردد، نامب��رده می تواند در ص��ورت اعتراض 
حداکث��ر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتش��ار این آگهی 
درخواس��ت پژوهش خود را به ام��ور کارکنان هواپیمائی 
جمهوری اسالمی ایران به نشانی فرودگاه مهرآباد- ادارات 
مرکزی »هما«- ساختمان مرکزی- طبقه همکف تسلیم 
نماید بدیهی است در غیر این صورت حکم اخراج پس از 

انقضاء مهلت مذکور قطعی می گردد.

آگهی ابالغ رأی اخراج

مالف1584

لذا از کلیه واجدین صالحیت دعوت می گردد ظرف مدت ده روز از تاریخ درج آگهی با در نظر گرفتن موارد ذیل، به آدرس تبریز- بلوار 29بهمن- 
جنب دانشگاه تبریز- امور قراردادها- تلفن: 3304091-0411 دورنگار: 3309992-0411 مراجعه و ضمن واریز مبلغ 200000 ریال به ازاء هر 
مناقصه به حساب جام شماره 7221124733 بانک ملت باجه آب و فاضالب تبریز )کد شعبه 1342/5( و ارائه فیش آن به امور قراردادها، اسناد 
مربوطه را متعاقبا دریافت و در تاریخ قید شده در اسناد، پاکت خود را تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. بدیهی است شرکت در رد یا قبول هر یک 

از پیشنهادات مختار خواهد بود هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف( به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ب( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ج( پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، ضمانتنامه بانکی معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مورد 
ضمانتنامه یا رسید واریز وجه را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از 

میزان مقرر، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
www.abfa-azarbaijan.ir سایت

»آگهیفراخوانمناقصهعمومی«
شمارههای56،55و57سال92

وزارتنیرو

شرکتسهامیآبوفاضالب
استانآذربایجانشرقی

شرکتآبوفاضالباستانآذربایجانشرقی در نظر دارد انجام عملیات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط 
و دارای صالحیت واگذار نماید:

شرکتآبوفاضالباستانآذربایجانشرقی

ف
دی
شمارهر

موضوعمناقصهفراخوان
مبلغسپرده

تضمینشرکتدر
مناقصه)ریال(

مدت
اجرای
کار

مبلغبرآورداولیه
)ریال(

محل
دستگاهنظارتاعتبارات

155

انجامخدماتتنظیفیوپشتیبانیوامورمربوط
بهکارگریدیدرآبوفاضالبآذربایجانشرقی
حوزهستادیشرکت،مناطقپنجگانهتبریز،

آبفایاسکو،سردرودوخسروشاه

غیرعمرانی1221.791.280.000ماه720.638.400
مدیرامورخدمات
عمومیباهماهنگی
مدیراموراداری

256
انجامخدماتتنظیفیوپشتیبانیوامورمربوط
بهکارگریدیدرآبوفاضالبشهرهایآذرشهر،

عجبشیر،بناب،ملکان،شبستر،مرندوجلفا
غیرعمرانی128.100.000.000ماه309.900.000

مدیرامورخدمات
عمومیباهماهنگی
مدیراموراداری

357
انجامخدماتتنظیفیوپشتیبانیوامورمربوطبه
کارگریدیدرآبوفاضالبشهرهایاهر،هریس،
ورزقان،کلیبر،سراب،بستانآباد،میانهوهشترود

غیرعمرانی127.962.240.000ماه305.767.200
مدیرامورخدمات
عمومیباهماهنگی
مدیراموراداری

)نوبتاول(

سالهفتادودومqشمارهq20537 تکشماره5000ریال12صفحه)بهاضافهنیازمنديهایویژهتهران( سهشنبه18تیرq1392 30شعبان9q1434جوالی2013

خبر ویژه

یادداشت روز

* حمله س��نگین ارتش سوریه به مرکز تجمع 

تروریست ها در حمص.

* تظاهرات ضد دولتی بار دیگر اس��المبول را 

فرا گرفت.

* تجمع ضد صهیونیستی مقابل پارلمان تونس؛ 

روابط با اسرائیل را قطع کنید.

* وزیر س��ابق راه آهن چین به جرم فساد مالی 

به اعدام محکوم شد.                    صفحهآخر

یورش ماموران آل  خلیفه به مردم 
در 52 منطقه بحرین

* ساعت ش��روع کار ادارات در ماه مبارک رمضان 

9صبح و پایان آن 14/30دقیقه خواهد بود.

* روزهای بعد از شب های قدر ساعت شروع کاری 

از 10صبح خواهد بود.

* رئیس س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از واردات 

غیرقانونی 144 دستگاه پورشه به کشور با ارز دولتی 

خبر داد.

* معمارنژاد: تمام داروها ازگمرک ترخیص شد.         صفحه4

اعالم ساعت کاری ادارات 
در ماه مبارک رمضان

جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان
در کیهان امروز

دوشنبه خونین مصر
با گلوله کودتاچیان آمریکایی

آیاجنگداخلیدرپیشاست؟

صفحه2صفحه2

والمس��لمین  * حجت االس��الم 
محم��دی گلپایگانی رئیس دفتر 
رهب��ر انقالب:مطالبه رهبری در 

انتخابات اخیر محقق شد.

حجتاالسالموالمسلمینمحمدیگلپایگانیمطرحکرد

هدایت،حمایتودعا
سهدرخواسترئیسجمهورمنتخبازرهبرانقالب

* تانک ها و زرهپوش های ارتش مصر به ده ها هزار طرفدار »محمد مرسی« 
رئیس جمهور برکنار شده در خیابان های قاهره حمله کردند.

* نظامیان، تحصن کنندگان مقابل کاخ ریاست جمهوری را با گلوله های 
جنگی هدف قرار دادند.

* وزیر بهداشت مصر شمار کشته شدگان را 72 نفر و مجروحان را بیش از 
3500 تن اعالم کرد.

* عبدالمنعم ابوالفتوح نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری مصر در س��ال 
گذش��ته، سرلشکر عبدالفتاح السیس��ی فرمانده ارتش را مسئول کشتار 

دیروز اعالم کرد.
* ابوالفتوح از عدلی منصور خواس��ت در اعتراض به این کشتار، از پست 

ریاست جمهوری موقت استعفاء بدهد.
* مش��اور رسانه ای عدلی منصور به هواداران مرسی اطمینان داد که وی 

در جای امنی نگهداری می شود.
* محمد البرادعی، رهبر جبهه نجات ملی: خشونت از هر طرفی که باشد 

محکوم است.
* اخوان المسلمین خواستار انتفاضه مردم مصر علیه کودتاچیان شد.

* واش��نگتن تایمز: این کودتا محصول آموزش افسران ارتش مصر توسط 
ایاالت متحده است.                                                 صفحهآخر

درآس�تانهف�رارس�یدن
ماهمبارکرمضانونیزدردهه
تکریموغبارروبیمس�اجد،
حرمحض�رتمعصومه)س(با
حضورجمع�یازارادتمندان
بهاهلبیتعصمتوطهارت

تنظیفوغبارروبیشد.
در مراسم معنوی غبارروبی و 
تنظیف حرم حضرت معصومه)س( 
مهمانان شرکت کننده در مراسم 

غبارروبی  ب��ا تعویض لباس های 
خود و پوش��یدن لباس خادمین 
حضرت معصومه)س( ش��روع به 
اهل بیت)ع(  و مدح  خطبه خوانی 

کردند.
باش��کوه  مراس��م  ای��ن  در 
ش��رکت کنندگان با اش��ک دیده 
ابت��دا غب��ار از دل زدوده و با آب 
پاک والیت و دوستی اهل بیت)ع( 
دل و دی��ده خ��ود را ج��ال دادند 

و س��پس ب��ه غبارروب��ی ح��رم 
پرداختند.

در ادامه شرکت کنندگان نیز 
پس از گوش سپردن به مداحی، 
ضریح مطهر فاطمه معصومه)س( 
را عطرافش��انی کردن��د و م��ردم 
موم��ن، زائران و مج��اوران حرم 
کریمه اهل بیت)س( نیز نظاره گر 
ای��ن مراس��م معنوی و باش��کوه 

بودند.

غبارروبی حرم حضرت معصومه)س(
در آستانه  ماه  میهمانی خدا 

صفحه3

* انتخابات 24خرداد مهر باطل بر ادعای تقلب درسال 88 بود.
* مناظره ه��ا خوب بود ام��ا خدمات گذش��ته در مناظره ها فراموش 

شده بود.
* باید بدانیم که دولت فعلی خدمات فراوانی داشته است.

صفحه2 چهمعنیداردکهمردم
بهیکروحانیرایدادهباشند!؟

* جمهوری اسالمی در انتخابات با یک تیر چند نشان زد
* فرانسه نمی تواند زیان هنگفت دشمنی آمریکا با ایران را بپردازد

* اهمیت سقوط مرسی برای ترکیه و سوریه

 دو سوی  
عدالت قضایی


