
شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار جهت استقرار
 سیستم پذیرش یکپارچه مسافر و جامه دان در 8 فرودگاه بین المللی کشور

و  فرودگاهی  خدمات  سطح  ارتقاء  ایمنی،  ضریب  افزایش  هدف  با  دارد  نظر  در  کشور  فرودگاه های  تخصصی  مادر  شرکت 
رضایتمندی مسافرین، نسبت به همکاری با سرمایه گذار بخش خصوصی )اشخاص حقوقی( جهت استقرار سیستم پذیرش 
یکپارچه مسافر و جامه دان شامل خرید و نصب تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، راهبری و نگهداری سیستم ها و ارائه خدمات 
در فرودگاه های بین المللی امام خمینی)ره(، مهرآباد، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، بندرعباس و زاهدان با رعایت الیحه 

قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور مصوب 1358 و آئین نامه اجرایی آن، اقدام نماید.
در همین راستا از کلیه متقاضیان واجد شرایط که دارای توان مالی، مدیریتی و اجرایی الزم می باشند )این مدارک در اسناد 
فراخوان موجود می باشد(، دعوت بعمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 92/5/7 ضمن واریز مبلغ 1/000/000 ریال به 
حساب شماره 633/17 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران( در وجه 
فرودگاه  تهران-  آدرس:  به  بازرگانی،  و  اقتصادی  بررسی های  دفتر  به  مراجعه  با  کشور،  فرودگاه های  تخصصی  مادر  شرکت 
مهرآباد- بلوار معراج- ساختمان ستادی شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور- طبقه 3 میانی- دفتر بررسی های اقتصادی و 

بازرگانی، نسبت به ارائه فیش واریزی و دریافت اسناد فراخوان، اقدام الزم معمول فرمایند.
شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور در رد یا قبول پیشنهاد متقاضیان مختار بوده و صرف شرکت در فراخوان هیچگونه حق 

و حقوقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد.
بدیهی است هزینه انتشار آگهی با برنده فراخوان می باشد.

م الف 1750

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران   مدیریت بازرگانی
 DSD-91517-TR موضوع مناقصه: خرید تعداد 48عدد شیر کنترل الکتروپنوماتیکی طی تقاضای شماره

تاریخ، مهلت، نش�انی محل دریافت و تحویل اس�تعالم کیف�ی مناقصه گران: از کلیه تولیدکنندگان و فروش��ندگان 
مربوط��ه دعوت بعمل می آی��د حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ انتش��ار آخرین آگهی روزنامه با مراجعه به س��ایت های

 WWW.IETS.MPORG.IR و WWW.MONAGHESE.NIOPDC.IR بخ��ش مناقصات س��تاد نس��بت به تکمیل فرم 
ارزیابی کیفی مربوط به مناقصه گران اقدام و این فرم را بهمراه سایر مدارک درخواستی به اداره خریدهای داخلی این شرکت 
واقع در تهران- خیابان ایرانش��هر شمالی- روبه روی پارک هنرمندان- جنب خیابان برادران شاداب- پالک1- طبقه دوازدهم 

تحویل نمایند.
تلفن های تماس: 84121033-88327085

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 197/000/000ریال که به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد قابل ارائه می باشد.

فراخوان مناقصه عمومی
 دومرحله ای

م الف1753

نوبت اول

نوبت اول

بارکد1289092

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار یاس هنگام سهامی خاص
 به شماره ثبت391517 و شناسه ملی 10320409823 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1392/2/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

ش��رکت گروه عمران و مسکن س��ازه پایدار قرن س��هامی خاص با نمایندگی آقای رحیم شاکی باهر به سمت رئیس  هیئت مدیره و شرکت مهندسی 
عمران و تولیدی نیرو س��هامی خاص با نمایندگی آقای ابراهیم صداقت به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و ش��رکت ماشین آالت همیار نیروگستر 
یگانه س��هامی خاص با نمایندگی آقای مهدی خوش فهم به س��مت عضو هیئت مدیره و ش��رکت گروه عمران و مس��کن سازه  پایدار آذر مهد استان 
آذربایجان ش��رقی س��هامی خاص با نمایندگی آقای جالل یش��می به س��مت عضو هیئت مدیره و شرکت انبوه س��ازان سبزاندیشان سهامی خاص با 
نمایندگی آقای محس��ن نظری به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محس��ن نظری به نمایندگی از شرکت انبوه سازان سبز اندیشان سهامی خاص به 

شماره ثبت 236078 به سمت مدیرعامل.
در تاریخ 1392/3/18 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری - واحد ثبتی تهران م الف38330

طب��ق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ 92/3/7 ش��رکت مزب��ور که در تاریخ 92/3/12 
واصل گردید عبداله امینی به ک م 50100404915 به س��مت بازرس اصلی و محمد طبرس��ی به ک م 0040157067 به 
سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند  
منصور کریمی 3359447360 بس��مت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مصطفی کریمی 3359460839 بس��مت نایب 
رئیس هیئت مدیره و افس��انه واالتبار به ک م 0049942816 بس��مت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق 
و اس��ناد تعهدآور از جمله چک، س��فته و برات به امضاء مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر است. مرکز شرکت به تهران 

میدان رسالت خ هنگام پ 139 واحد 9 ک.پ 1683633531 انتقال یافت.

آگهی تصمیمات شرکت پارس پرتو سهامی خاص
 به شماره ثبت 60241 و شناسه ملی 10101052880

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م الف 38314

بارکد 1366599

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 92/1/26 شرکت مزبور 
ک��ه در تاری��خ 92/2/25 واصل گردید موارد ذیل ب��ه تصویب مجمع مذکور 
رس��ید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 91/9/30 به تصویب رسید. 
موسس��ه حسابرسی مفید راهبر به شناس��ه ملی 10861836531 به سمت 
ب��ازرس برای مدت یک س��ال انتخاب گردید. روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تصمیمات شرکت 
مهندسین مشاور ساخت آزما سهامی خاص 

به شماره ثبت 89424
 و شناسه ملی 10101338001

بارکد 1320772

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م الف 38325

عنوان مزایده: فروش میلگرد
1- نام و نش�انی مزایده گذار: ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان قزوین واقع در: 

قزوین، بلوار شهیدبهشتی، روبه روی بوستان دهخدا، شماره 166
2- نوع مزایده: عمومی

3- کمیت خدمات: عبارت است از حدود 256 تن انواع میلگرد: نمره 10 مقدار 42 
تن، نمره 12 مقدار 114/5 تن، نمره 16 مقدار 36/4 تن، نمره 20 مقدار 63/4 تن

A3 4- کیفیت خدمات: ساخت اصفهان و نوع
5- نوع تضمین ش�رکت در مزای�ده: ضمانتنامه بانکی، پرداخت نقدی، انواع اوراق 

مشارکت
6- مبلغ تضمین ش�رکت در مزای�ده: 100/000/000 ریال )یکصد میلیون ریال( 

اعتبار تا تاریخ 1392/7/30
7- محل دریافت و تحویل اس�ناد: دبیرخانه ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان 

قزوین
8- هزینه تهیه اس�ناد و ش�ماره حس�اب: واریز مبلغ 100/000 ریال به حساب 
درآمدهای عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی استان قزوین در بانک ملت به شماره 

حساب جام 69467032/86 )از طریق کارت خوان در محل شرکت میسر است(
9- مهلت دریافت اس�ناد: از روز دوش��نبه مورخ 1392/4/31 تا روز دوشنبه مورخ 

1392/5/7
10- جلس�ه هماهنگی با مزایده گران: معاونت عمران و محیط زیس��ت در ساعت 

14/30 روز چهارشنبه 1392/5/9
11- مهلت تحویل اس�ناد: از روز چهارشنبه مورخ 1392/5/9 تا روز دوشنبه مورخ 

1392/5/21
12- تاریخ و محل گش�ایش پیشنهادات: دفتر معاونت عمران و محیط زیست در 

ساعت 16/30 روز دوشنبه 1392/5/21
12- مبلغ برآورد: 3/818/800/000 ریال است که براساس نظریه کارشناس رسمی 

محاسبه گردیده است.
14- محل عرضه میلگرد: کیلومتر 25 آزادراه قزوین- کرج واقع در شهرک صنعتی 

کاسپین 
15- شرایط شرکت کنندگان: عدم شمول ممنوعیت مزایده گر، موضوع قانون راجع 

به منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی 
16- سایت اینترنتی و تلفن تماس: www.qazviniec.ir و 0281-3354590

آگهی تجدید 
شرکت شهرک های صنعتیمزایده عمومی

 استان قزوین

روابط عمومی 
شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین

نوبت سوم نوبت دوم 

ش�رکت پتروش�یمی مبین در نظر دارد انجام تعمیرات اساس�ی 
کمپرس�ورهای MAC و BAC واحد جداس�ازی ه�وا واقع در 
منطقه اقتصادی انرژی پارس )عس�لویه( را از طریق مناقصه )یک 

مرحله ای( به شرکت های واجد صالحیت واگذار نماید.
شرکت های متقاضی که دارای سوابق مرتبط می باشند می توانند با ارائه 
مصدق رونوشت گواهی تأیید از معاونت مهندسی و ساخت داخل وزارت 
نفت یا معاونت مهندس��ی کنترل تولید ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی 
درخصوص تعمیرات ماشین آالت حساس یا گواهی صالحیت پیمانکاری 
با حداقل رتبه 4 در هر یک از رش��ته های صنعت و معدن یا تأسیس��ات 
و تجهی��زات یا نف��ت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاس��ت 
جمهوری و درخواست کتبی از تاریخ 92/4/26 لغایت 92/5/2 به نشانی: 
تهران، میدان هفتم تیر، اول خیابان کریم خان زند، س��اختمان ش��ماره 
38، طبقه دوم یا اس��تان بوش��هر، عسلویه، ش��رکت پتروشیمی مبین، 
دبیرخانه کمیسیون مناقصه )امور پیمان ها( مراجعه و نسبت به دریافت 

اسناد استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران اقدام نمایند.

مهلت تحویل اس��ناد ارزیابی تکمیل ش��ده حداکثر لغایت 92/5/16 و 
محل تحویل اسناد نیز نشانی مذکور می باشد.

مبل��غ تضمین ش��رکت در مناقصه 204.000.000 )دویس��ت و چهار 
میلیون( ریال و به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حس��اب 

شرکت پتروشیمی مبین خواهد بود.
ش��رکت پتروش��یمی مبی��ن پ��س از انج��ام ارزیابی کیفی نس��بت به 
دع��وت از ش��رکت های واج��د صالحی��ت ب��ه مناقصه اق��دام به عمل 

خواهد آورد.
بدیهی اس��ت ارائه اس��ناد مذک��ور هیچگونه حقی را ب��رای متقاضیان 
ب��ه وج��ود نخواه��د آورد و اس��ناد و م��دارک دریافت��ی غیرقاب��ل

 استرداد می باشد.
تلفاکس تهران 88827395- 88824271 

تلفن عسلویه: 07727263495       فاکس: 07727263163 
http://iets.mporg.ir و mobinpc.net

آگهیارزیابیکیفیمناقصهگران)یکمرحلهای(
مناقصهشماره106/1190-41صپ شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شرکت پتروشیمی مبین )سهامی خاص(

م الف 1691

موضوع مناقصه: عبارت اس��ت از احداث خط فیبر نوری مابین حوزه 
ستادی و امورهای برق س��تارخان و قراملک بر روی پایه های روشنایی 
معابر و پایه های بتونی فش��ار ضعیف به طول تقریبی 15 کیلومتر طبق 

نقشه و شرح کار پیوستی
دستگاه مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق تبریز

مهلت فروش اسناد: از تاریخ 92/5/1 لغایت 92/5/12
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 105000000 ریال

محل فروش اسناد:
تهران: میدان ونک، خیابان برزیل، ساختمان شهید عباسپور، بلوک 2 

نیم طبقه دوم واحد 207 آقای محمودیان 
تبری�ز: جاده ائل گؤلی، باالتر از هتل ش��هریار، س��اختمان ش��ماره 2 

شرکت توزیع نیروی برق تبریز، طبقه اول، اداره قراردادها و مناقصات
مهلت و محل تحویل پیشنهادات:

آخرین مهلت تحویل پیش��نهادات تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 
مورخ 92/5/23 و محل تحویل پیشنهادات به دبیرخانه شرکت توزیع 
نیروی ب��رق تبریز به آدرس تبریز، کوی ولیعص��ر، خیابان نظامی، اول 
خیاب��ان قطران، تلف��ن 49-3328946 دورن��گار: 3328950 صندوق 

پستی: 4838- 51335

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای 
شماره 92/15944/503 مورخ 92/4/25 شرکت توزیع نیروی برق تبریز 

)سهامی خاص(

شرکت توزیع نیروی برق تبریز

مبلغ فروش اس��ناد دویس��ت هزار ریال قابل واریز به ش��ماره حس��اب 
130281020211 به نام ش��رکت توزیع نیروی ب��رق تبریز نزد بانک 
سرمایه شعبه تبریز واقع در کوی ولیعصر- فلکه بارنج با ارائه معرفی نامه 

کتبی. 
ساعت، روز و محل قرائت پیشنهادات:

س��اعت 11 روز چهارشنبه مورخ 92/5/23 ساختمان شماره 2 شرکت 
توزیع برق تبریز واقع در جاده ائل گؤلی. 

شرایط خاص:
ارائه گواهی رتبه بندی در رش��ته نیرو و ارتباطات و رعایت ظرفیت کار 

آزاد الزامی است.
آدرس های اینترنتی شرکت بدین شرح می باشد: 

پایگاه اطالع رسانی مناقصه http ://Iets.mporg.ir و سایت توانیر 
http://www.tavanir.org.ir

درج آگهی در س��ایت فقط برای اطالع رس��انی ب��وده و مناقصه گران 
جهت دریافت اس��ناد می بایس��تی به آدرس های ذکر شده در آگهی 
روزنام��ه مراجع��ه فرماین��د و خرید از طری��ق اینترن��ت قابل قبول

 نمی باشد.

سال هفتادو دوم q  شماره q 20547  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(  یک شنبه 30 تیر q  1392 12 رمضان q  1434 21جوالی2013

خبر ویژه

یادداشت روز

* س��ید شریف حس��ینی نماینده 
مردم اه��واز در مجلس: جلس��ات 
مش��ترکی می��ان برخ��ی اعضای 
هیئت رئیسه مجلس و نمایندگان 
ب��رای  منتخ��ب  رئیس جمه��ور 
تصمیم گیری در خصوص میهمانان 
داخلی و خارجی مراس��م تحلیف 

رئیس جمهور برگزار شده است.

* معاون سازمان امور مالیاتی: با افزایش اطالعات درباره 

معامالت مودیان، میزان فرار مالیاتی کاهش می یابد.

* سوءاس��تفاده واردکنندگان نهاده ه��ای دامی از 

تغییر نرخ ارز مرجع.

* یک مقام مس��ئول: کارت س��وخت خودروهای 

فرسوده غیرفعال باطل می شود.

* ام��روز بزرگترین قرارداد گازی در خاورمیانه بین 

ایران و عراق امضاء می شود.                                   صفحه4

سال گذشته اتفاق افتاد

سهم اصناف از مالیات کشور
فقط6 درصد!

* اعتصاب و تظاهرات در شهرهای کشمیر در پی قتل 

4 نفر به دست نظامیان هندی.

فاس��د دول��ت  س��رنگونی  خواس��تار  یمنی ه��ا   *

 شدند.

* درگی��ری خونین در مصر میان طرفداران و مخالفان 

مرسی.

* ولیعهد س��عودی در دیدار با مخالفان بش��ار اس��د: 

عربستان سالح شما را تامین می کند.        صفحه آخر

در چند استان اتفاق افتاد

هالکت 58 تن از شبه نظامیان طالبان 
در حمله سنگین ارتش افغانستان

تظاهراتضدنژادپرستی
در100شهرآمریکا

افطار میهمانان خدا در جوار شهدادر اعتراض به تبرئه قاتل جوان سیاهپوست صورت گرفت

یک مقام مسئول اعالم کرد

تاثیر افت بهای سکه و ارز 
در کاهش قیمت اجاره مسکن

* رئیس سازمان ملی زمین و مسکن: کاهش قیمت سکه و ارز زمینه ساز 
کاهش اجاره بها و در نتیجه ثبات بازار مسکن شد.

* قیمت های اجاره و خرید مسکن در بازار داخلی رو به کاهش وتثبیت 
قیمت در بازار مسکن در گرو وضعیت اقتصادی کشور است.  صفحه4 صفحه2 صفحه2

تازه ترین خبرها 
از برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور

* یک منبع آگاه مس��تقر در دفتر رئیس جمه��ور منتخب خبر دعوت 
از »ج��ک اس��تراو« برای حض��ور در مراس��م تحلیف حجت االس��الم 

حسن روحانی را تکذیب کرد.
* برخی منابع از حضور بیش از 10 تن از س��ران کش��ورهای جهان در 

مراسم تحلیف حجت االسالم حسن روحانی در مجلس خبر دادند.
صفحه2

در ماه میهمانی خدا ش��هیدان میزبان روزه دارانی هس��تند که هنوز رس��م دلدادگی را فراموش نکرده اند. 
روزه داران غروب هر پنجش��نبه س��فره های افطاری خود را در کنار مزار ش��هدا پهن می کنند تا عطر خوش 
حضور آنان در مشام ثانیه هایشان بپیچد. با همین سفره مختصر افطاری و قطره اشکی در چشم سوار بر قطار 

خاطره ها تا سنگرهای عاشقی می روند. 
آه چه روزهایی بود روزهای یکرنگی و سفره های اخالص حتی خرده نان ها هم در سفره های سنگر برکت 

داشت.

* م��ردم آمری��کا با برپایی تظاهرات در بیش از 100 ش��هر این کش��ور 
خواستار رفع تبعیض نژادی علیه سیاهان این کشور شدند.

 * مردم شعار می دادند: کل نظام سیاسی آمریکا نژاد پرست است.
* با گس��ترش اعتراضات، وزارت دادگستری آمریکا اعالم کرد پرونده ای 

دیگر در همین رابطه گشوده می شود.
* پلی��س لس آنجلس با حمله به تظاهرکنندگان 17 نفر را بازداش��ت 

کرد.
* رئیس پلیس لس آنجلس: تظاهرات س��یاهان را س��رکوب خواهیم 

کرد.
* اوباما از معترضان خواس��ت منتظر نتیج��ه رای دادگاه تجدیدنظر 

باشند.
* پلیس آمریکا برای مقابله با تظاهرکنندگان در برخی ش��هرها از جمله 

اوکلند و لس آنجلس به حالت آماده باش درآمد.
* تظاهرکنن��دگان اعالم کردند تا تحقق کامل عدالت خیابان ها را ترک 

نخواهند کرد.
* معترضان در چند شهر پرچم آمریکا را آتش زدند.         صفحه آخر

این سه گزاره  را 
کنار هم بگذارید!

ناخرسندی رئیس جمهور منتخب
از برخورد طلبکارانه خاتمی
* عبدی: کیهان با موفقیت، اصالح طلبان را به بازی گرفته است!

* آن روی لبخند استراو درسخنان رئیس سازمان جاسوسی انگلیس
* مخملی ها معاون اولی را نشانه رفتند


