
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
نوبت دوم شرکت ملی نفت ایران

شرکت پشتیبانی ساخت وتهیه کاالی نفت تهران
سهامی خاص

م الف 1446

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

ش�رکت پاالیش نفت بندرعباس در نظر دارد انجام خدمات ذیل را براس��اس مش��خصات و شرایط کلی مندرج در جدول و از طریق برگزاری مناقصه عمومی، به 
پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

ف
دی

مبلغ تضمین شرکت در مدت و محل اجرای کارمناقصه عمومیشماره مناقصهشرح خدماتر
مناقصه )ریال(

راهب��ری، نگه��داری و تعمیرات خودروهای س��بک و وس��ائط نقلیه 1
سنگین و خدمات مورد نیاز حمل و نقل پاالیشگاه

یکسال شمسی/ شرکت پاالیش یک مرحله ای92/018
نفت بندرعباس

805.000.000

آگهی
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران مناقصه عمومی

شرکت پاالیش نفت بندرعباس )سهامی عام(

ت دوم
نوب

الف- شرایط متقاضی:
1- داشتن شخصیت حقوقی.

2- عدم ممنوعیت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی
3- ع��دم محرومیت ی��ا محکومیت مؤث��ر و یا ممنوعی��ت اعطاء صالحی��ت در کارهای 

پیمانکاری
4- داش��تن تجربه کافی، س��ابقه اجرایی، امکانات، ماشین آالت و توانایی مالی و مرتبط با 

موضوع مناقصه.
5- توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی سپرده شرکت در مناقصه به شرح جدول فوق.

6- توانائ��ی ارائه ضمانتنامه بانکی انجام تعهدات به میزان ده درصد نرخ پیش��نهادی )در 
صورت برنده شدن(

7- داشتن گواهینامه تأیید صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی در سالجاری.
8- داشتن کد اقتصادی الزامی می باشد.

9- ارائه مدارکی دال بر دارا بودن خط مش��ی و نظام مدیریت  HSE متناس��ب با موضوع 
پیمان. )اجرای الزامات HSE ضروری است(

10- ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده آخرین دوره مالی.
11- کلیه مدارک بایستی کپی برابر اصل باشند.

ب- زمان و مهلت دریافت اس�ناد، محل تحویل و گش�ایش پ�اکات مالی جهت 
مناقصه فوق:

1- آخرین مهلت اعالم آمادگی و ارس�ال رزومه: تا آخر وقت اداری روز چهارش��نبه 
مورخ 1392/4/26.

2- زمان توزیع اس�ناد مناقصه: از روز چهارش��نبه مورخ 1392/5/2 لغایت آخر وقت 
اداری روز پنجشنبه مورخ 1392/5/10

3- زمان جلسه توضیح اسناد مناقصه: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1392/5/12.
4- زمان ارس�ال پیش�نهادات مالی: حداکثر تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 

.1392/5/23
5- زمان گش�ایش پیشنهادات مالی: روز چهارش��نبه مورخ 1392/5/23 ساعت 15 

)احتمال تغییر زمان گشایش پاکات مالی می باشد(.
از کلیه شرکتها/ پیمانکاران واجد شرایط دعوت می شود ضمن اعالم آمادگی کتبی جهت 
ش��رکت در مناقصه از طریق نمابر ذیل، فرم مدارک الزم و شرایط پذیرش پیمانکاران در 
مناقصات/ اس��تعالم بهاء ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس را که در ش��بکه اطالع رسانی 
این ش��رکت در هش��ت صفحه به آدرس WWW.BAORCO.IR موجود می باش��د 
را ب��ا دقت تکمی��ل و به همراه مدارک مربوطه بالفاصله پ��س از چاپ آگهی نوبت اول و 
تا حداکثر یکهفته پس از انتش��ار آگهی نوبت دوم به آدرس بندرعباس- صندوق پس��تی 
79145/3184 ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس- دفتر امور پیمانها و حقوقی- اتاق 145 
ارسال یا توسط نماینده آن شرکت تحویل نمایید تا پس از بررسی اسناد و مدارک واصله 
در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی از ش��رکتهای واجد ش��رایط جهت دریافت اسناد و 
مدارک مناقصه؛ دعوت بعمل آید. این ش��رکت در رد یا قبول هر یک یا همه پیشنهادات 

بدون ذکر علت مختار است.
تلفنهای تماس: 5-5564180)0761( داخلی 3152 تلفاکس: 5554295)0761(

 WWW.TENDER@NIORDC.IR و WWW.SHANA.IR :سایت اینترنتی ما
WWW.BAORCO.IR و

پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقص��ات http://iets.mporg.ir با کد فراخوان ش��ماره 
103310711

روابط عمومیکدپستی: 79311-81183

زنروزاولين نشريه مخصوص بانوان
 با مطالب متنوع و خواندني شنبه ها بصورت سراسري

 منتشر مي گردد 

نظر به اینکه پرونده آقای ش�هرام توکل�ی فرزند عبدالمیثاق و عضو 
هیئت علمی دانشکده سالمت، ایمنی و محیط زیست در هیئت بدوی 
رسیدگی انتظامی اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداش��تی درمانی ش��هید بهش��تی مطرح و رای اخراج ایش��ان صادر 
گردیده است. لذا براساس مقررات به نامبرده ابالغ می گردد چنانچه در 
ایران سکونت دارند ظرف مدت یک ماه و در صورت سکونت در خارج 
از کشور ظرف مدت دو ماه مراجعه و یا دفاعیه خود را کتبا به مدیریت 
نیروی انسانی این دانشگاه واقع در بزرگراه شهید چمران- اوین- جنب 
بیمارستان آیت ا... طالقانی، ساختمان شماره 1، طبقه چهارم تحویل و 
رسید دریافت دارند و در غیر این صورت پس از مهلت مقرر رای اخراج 

مذکور قطعی و حکم اخراج صادر خواهد شد.

 »آگهی اخراج«
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

م الف 1581

ش�رکت گاز اس�تان قزوین در نظر دارد مناقصه زیر را با مش��خصات و ش��رایط کلی 
مندرج در اسناد مناقصه مربوطه به شرکت ذیصالح واگذار نماید.

موضوع مناقصه: انجام عملیات طراحی، نظارت کارگاهی و نظارت عالیه احداث ساختمان های 
اداری ش��رکت گاز در شهرهای نرجه، ش��ال و شریفیه شامل فضای اداری مجموعا 1050 متر 

مربع و فضای مسکونی 360 متر مربع و کل مساحت زمین 1690 مترمربع.
مح�ل ارائ�ه خدمات و مدت اجرای موضوع مناقصه: در ش��هرهای نرجه، ش��ال و 

شریفیه - 900 روز
محل دریافت کاربرگ های استعالم ارزیابی کیفی: پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 
به نش��انی اینترنتی http://iets.mporg.ir یا شبکه اطالع رسانی شرکت گاز استان 

قزوین به آدرس اینترنتی www.nigc-qazvin.ir در قسمت مناقصه و مزایده.
زمان و مهلت دریافت کاربرگ های اس�تعالم ارزیابی کیفی: پس از انتش��ار آگهی 

نوبت دوم به مدت 10 روز.
مح�ل تحوی�ل کاربرگ ه�ای اس�تعالم ارزیاب�ی کیف�ی: طبقه همکف دس��تگاه 

مناقصه گزار- دبیرخانه )اتاق 11-6(
مهلت تکمی�ل و تحویل کاربرگ های اس�تعالم ارزیابی کیف�ی: حداکثر 15 روز 

پس از آخرین مهلت دریافت کاربرگ ها
از ش�رکت های واجد صالحیت دعوت می ش�ود جهت دریافت اطالعات بیشتر 
 www.nigc-qazvin.ir :مناقصه گران به نش�انی اینترنتی ش�رکت به آدرس
و یا پایگاه اطالع رس�انی مناقصات به آدرس: http://iets.mporg.ir مراجعه 

نمایند. در ضمن زمان بازگشایی پاکات در مورخه 1392/5/21 می باشد.

تجدید آگهی انتخاب مشاور )دومرحله ای با ارزیابی کیفی( 
شماره مناقصه )91-14(

)نوبت اول(

روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین

شرکت گاز استان قزوین

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 92/2/5 تصمیمات ذیل 

اتخاذ گردید: آدرس ش��رکت به ته��ران خ طالقانی باالتر از خ 

مفتح پالک 166 طبقه اول کدپس��تی 1571833417 انتقال 

یافت و ماده مربوطه اصالح گردید.

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

بارکد 1073481

م الف 34914

آگهی تغییرات شرکت تولیدی تحریر پالست
 با مسئولیت محدود  به شماره ثبت 230008 

و شناسه ملی 10102710823

باستناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
91/12/14 ماده 28 اساس��نامه به شرح صورتجلسه 

اصالح شد.
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد 1053995

م الف 34908

آگهی تغییرات شرکت ریسندگی
 و بافندگی مطهری با مسئولیت محدود

 به شماره ثبت 182353 
و شناسه ملی 10102245323

باستناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
91/12/14 ماده 40 اساس��نامه به ش��رح مندرج در 

صورتجلسه اصالح شد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد وامالک کشور

بارکد 1054057

م الف 34907

آگهی تغییرات شرکت 
تهران پل استر تاپس سهامی خاص

 به شماره ثبت 215000 
و شناسه ملی 10102563826

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بط��ور فوق العاده مورخ 
91/12/12 ش��رکت مزب��ور که در تاری��خ 92/2/14 واصل گردید 
مؤسس��ه حسابرس��ی پارس ارکان تراز به ش��ماره ثبت 30977 و 
شناسه ملی 10320847692 بسمت بازرس اصلی و علی قریشی 
طیبی به ش��ماره ملی 2140168038 بس��مت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

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

بارکد 1047062

م الف 34909

آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی فرتاب 
سهامی خاص ثبت شده به شماره 37202 

و شناسه ملی 10100836210

سال هفتادو دوم q  شماره q 20538  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( چهار شنبه 19 تیر q  1392 اول  رمضان q  1434 10جوالی2013

خبر ویژه

یادداشت روز

ماه میهمانی خدا مبارک باد
نرم نرمک می رسد اینک بهار... خوش به حال روزگار...

صفحه2صفحه2

* افزای��ش مص��رف برق رکورد گازرس��انی به 

نیروگاه ها را شکست.

* طرح ملی بازار هوش��مند آهن آالت رونمایی 

شد.

* وزیر اقتصاد: ایران رتبه نخس��ت رش��د حق 

بیمه های تولیدی را در جهان کسب کرده است.

* این افتخار در دو سال پیاپی نصیب کشورمان 

شده است.                                    صفحه4

آخرین یارانه دولت دهم
شنبه واریز می شود

* ت��داوم درگیری معترضان ب��ا پلیس ترکیه

 در میدان تقسیم اسالمبول.

* تروریس��ت ها در ع��راق 25 غیرنظام��ی را

 به شهادت رساندند.

* افزای��ش تنش میان مس��کو و لندن در پی 

تحریم 60 مقام روسی.

* طرح ترور پادشاه اردن نافرجام ماند.

صفحه آخر

انفجار مهیب جنوب بیروت
دستکم 53 مجروح برجای گذاشت

تازهترینخبرها
ازپروندههایبحثانگیزقضایی

دادستان تهران مطرح کرد

* عباس جعف��ری دولت آبادی: برای بیش از 20 نفر از متهمان پرونده ترور 
دانش��مندان هسته ای کیفرخواست صادر و محاکمه 18 نفر از آنها با حضور 

وکیل و نماینده دادستان انجام شده است.
* 500 نفر در پرونده فس��اد بانکی تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده 250 

نفر از متهمان مختومه شده است.
* برای اجرای احکام پرونده فساد بانکی، 20 محکوم در بازداشت هستند و 
توافقاتی هم با بانک های ملی، سپه، سامان و رفاه انجام شده تا مطالباتشان 

پرداخت شود.
* متهم پرونده سلطان پتروشیمی بازداشت شده است.

* پرونده شکایت سازمان بازرس��ی از تاالرهای کیش در دادسرای کارکنان 
دولت است و تحقیقات درباره آن ادامه دارد.

* تحقیقات خوبی درباره پخش فیلم »ف.ل« در مجلس ش��ورای اس��المی 
انجام شده و آخرین متهم این پرونده یعنی نفر پنجم باید در دادسرا حاضر 

شود.
* پرونده بانک آریا 29 متهم و چهار بازداشتی دارد و رسیدگی به این پرونده 

پایان یافته است.
* تحقیقات بازپرس پرونده مربوط به مرگ س��تار بهشتی به اتمام رسیده و 

بازپرس در حال گرفتن آخرین دفاع از متهمان این پرونده است.      
 صفحه2

خانه تکانی در حزب بعث سوریه
15 عضو کادر رهبری برکنار شدند

جلیلی در دیدار قائم مقام وزیر خارجه افغانستان:

سیاست آمریکا در منطقه
حمایت از تروریسم و مقابله با دموکراسی است

* جلیل��ی: برای جامع��ه جهانی به خصوص مردم منطقه از افغانس��تان تا 
مصر بیش از همیشه دروغ بودن ادعاهای آمریکا در مخالفت با تروریسم و 

حمایت از دموکراسی اثبات شده است.
* توصیه همیشگی ایران به کشورهای منطقه این بوده است که آمریکا قابل 
اعتماد نیست.                                                                  صفحه3

اعتراض های گسترده به حمام خون کودتاچیان آمریکایی در قاهره

عکس:خبرگزاری مهر

* رهبران و احزاب مختلف سیاسی مصر )موافق و مخالف( اقدام ارتش در کشتار غیرنظامیان این کشور را محکوم کردند.
* دبیرکل سازمان ملل خواستار تحقیقات فوری درباره حادثه خونین روز دوشنبه مصر شد.

* ارتش و نیروهای پلیس روز دوشنبه دستکم 51 نفر از معترضان و نمازگزاران مصری را در یک مسجد و مقابل 
گارد ریاست جمهوری به قتل رسانده و صدها نفر را زخمی کردند.

* روز گذش��ته رئیس جمه��ور موق��ت مصر بیانیه جدید قانون اساس��ی مصر را صادر کرد که این بیانیه از س��وی 
اخوان المسلمین رد شد.                                                                                              صفحه آخر

* همه اعضای رهبری حزب حاکم بعث س��وریه به جز »بش��ار اس��د« 
رئیس جمهور این کشور عوض شده اند.

* در فهرست کادر رهبری حتی اسم »فاروق الشرع« که سال ها نفر دوم 
حزب بعث بود، دیده نمی شود.

* بش��ار اس��د اعالم ک��رد، این 
جابجایی با ه��دف تحقق منافع 
مردم سوریه صورت گرفته است.

* رئیس جمهور س��وریه وظیفه 
و رس��الت اصلی رهبران جدید 
ک��ردن  گس��ترده تر  را  ح��زب 
پایگاه ه��ای مردم��ی و تفاه��م 

بیشتر با شهروندان دانست.
  صفحه آخر

* سهمی نمی خواهیم اما شاید95 درصد کابینه از ما باشد !
* آیا مجوز اهانت به امام حسین را از حضرت علی گرفته بودند؟!

* محمد مرسی بارها به نفع اسرائیل اقدام کرد

کودتا در وزارت علوم
و انتقام از سخنرانی 23 تیر روحانی رفیق قافله 

نیستند...!


