
م الف 1529

آگهی مزایده 
شماره 92/335

نوبت دوم

ش�رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در نظر دارد اقالم مش��روحه زی��ر را از طریق مزایده 
عمومی به فروش رساند. عالقه مندان برای دریافت مدارک و شرایط شرکت در مزایده و بازدید می توانند 
از تاری��خ 92/5/5 تا تاریخ 92/5/15 س��اعت 8صبح تا 12 )به غیر از پنج ش��نبه و روزهای تعطیل( به 
آدرس: ته��ران جاده قدیم قم- س��ه راه خیرآباد- بلوار تاسیس��ات نفتی ری- خیاب��ان انبار نفت- انبار 
نف��ت ری- انبار کاالی مازاد پخش فرآورده های نفتی ایران مراجعه فرمایند. ضمنا زمان دریافت پاکات 

متقاضیان روز چهارشنبه مورخ 92/5/16 حداکثر تا ساعت 14 می باشد.
سپرده شرکت در مزایده تعداد- مقدارشرحردیف

)ریال(

10000000 )ده میلیون(267 قلم قطعات یدکی انواع باالبرها و... )نو(1

10000000 )ده میلیون( 139 قلمانواع بلبرینگ، رولبرینگ و واشرو... )نو(2

10000000 )ده میلیون(132 قلماقالم عمومی )وسایل برقی از قبیل سیم و المپ و فیوز و...( )نو(3

10000000 )ده میلیون(حدود 380 مترلوله سیاه 56 اینچ مازاد بر نیاز4

20000000)بیست میلیون(12 قلم انواع کاغذهای NCR و کاغذهای 30-50-60 گرمی )نو(5

10000000 )ده میلیون(حدود 70 تنانواع کاغذ- فرم و دفاتر باطله امحائی6

انواع وسایل مستعمل و اسقاطی سامانه سوخترسانی، گاز طبیعی، رایانه و لوازم 7
جانبی از رده خارج

10000000 )ده میلیون(189 قلم

وس��ایل و لوازم داخ��ل خودروئی از قبیل پخش صوت، فن��دک، کیف مدارک 8
و... )نو(

1000000 )یک میلیون(6 قلم

730 عدد )604 حلقه انواع الستیک و تیوب فرسوده9
الستیک- 126 حلقه تیوب(

20000000 )بیست میلیون(

15000000)پانزده میلیون(2قلم2دستگاه لیفتراک و یک دستگاه دامپر اوراقی 10

2000000 )دومیلیون(حدود 1 تنانواع شیلنگ و پالستیک مستعمل11

100000000)یکصد میلیون(حدود 100تنآهن آالت قراضه12

5000000 )پنج میلیون(حدود 1تنآلومینیوم فرسوده13

2000000 )دومیلیون(حدود 2 تن انواع شیشه شکسته و از رده خارج )میز و درب و پنجره(14

ضمنا آگهی فوق در پایگاه اطالع رس��انی مناقصات و ش��بکه اطالع رس��انی نفت و انرژی به نش��انی سایت اینترنتی
 www.shana.ir, http://iets.mporg.ir, www.niordc.ir, http://monaghese.niodc.irموجود می باشد.

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

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.

نوبت دوم

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره 
مورخ 92/2/24 ش��رکت مزبور ک��ه در تاریخ 92/3/4 واصل 
گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رس��ید: ترازنامه و 
حساب سودو زیان سال مالی 1391 به تصویب رسید. مسعود 
امینی راد به کد ملی 2593162686 به س��مت بازرس اصلی 
و نعمت اله کریمی دس��تجردی ب��ه کد ملی 0046292438 
به س��مت بازرس علی الب��دل برای مدت یک س��ال انتخاب 
گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور اعم 
از چک س��فته برات و قراردادهای شرکت با امضاء مدیرعامل 
ب��ه اتفاق رئیس هیئت مدی��ره و یا نایب رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د و اوراق عادی و اداری 
ب��ا امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئ��ت مدیره و یا نایب رئیس 

هیئت مدیره با مهر شرکت امضاء خواهند نمود.

بارکد 1328065

م الف 38323

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

آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور بینش و فن سهامی خاص
 به شماره ثبت 46771 و شناسه ملی 10100919901

در اجرای مفاد ماده 17 آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات 
اداری مصوب 1372/9/7 و باستناد ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
بدینوسیله به آقای امیرعلی رضائی نظری فرزند احمد ابالغ می شود 
صورت  به  غیرموجه  غیبت  ارتکاب  بر  دایر  ایشان  اتهامی  پرونده  که 
متوالی در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان هواپیمائی 
مرکزی  ادارات  مهرآباد-  فرودگاه  نشانی:  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
هواپیمائی جمهوری اسالمی ایران- ساختمان پشتیبانی- طبقه دوم- 

اتاق 214 مطرح رسیدگی است.
این آگهی در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار منتشر 
این  انتشار  از  روز پس  نامبرده می تواند حداکثر ظرف 10  می شود، 
آگهی الیحه دفاعیه کتبی خود را به دفتر هیات به نشانی فوق الذکر 

تسلیم نماید.
شده  ابالغ  اتهام  موضوع  مذکور  مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی 
و  به موضوع رسیدگی و تصمیم الزم  قانون  محسوب و هیات طبق 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

آگهی ابالغ اتهام

م الف 1764

دانش�گاه تربیت مدرس در نظر دارد س�رویس و تعمیر و 
نگه�داری و راهبری تأسیس�ات الکتریک�ی و مکانیکی 
پردیس دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان 
نور را برای مدت یک س��ال از طریق مناقصه به پیمانکار واجد 
صالحیت واگذار نماید. متقاضیان می توانند برای کسب اطالع 
بیش��تر و اخذ اس��ناد ارزیابی پیمانکاران از تاریخ انتش��ار برای 
مدت ی��ک هفته ب��ه آدرس: مازندران- شهرس��تان نور- بلوار 
امام رضا- دانش��کده منابع طبیعی و عل��وم دریایی نور- تلفن 
3-6253101-0122 داخل��ی 3288 آق��ای نیک نژاد مراجعه 

نمایند.
سایر شرایط:

1- دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است.
2- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.
www.modares.ac.ir 3- آدرس اینترنتی دانشگاه

آگهی 
فراخوان 
عمومی

روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس
م الف 1777

دانشگاه تربیت مدرس

شرکت مخابرات استان فارس در نظر دارد نسبت به خرید باطری سیلد به شرح ذیل همراه 
با متعلقات مربوطه طبق مش��خصات استاندارد شرکت مخابرات ایران از طریق مناقصه عمومی 
بصورت صددرصد ریالی و با رعایت قانون حداکثر اس��تفاده از توان فنی و مهندس��ی و اجرایی 
کش��ور به صورت یکجا یا جداگانه اقدام نماید، لذا از کلیه تولیدکنندگان داخلی واجد ش��رایط 
دعوت بعمل می آید پس از نشر آگهی در ساعات اداری به اداره خرید و قراردادهای این شرکت 
واقع در خیابان قصرالدش��ت- نبش خیابان ولی عصر)عج(- س��اختمان مرکزی شرکت مخابرات 
اس��تان ف��ارس- طبقه اول- )تلف��ن: 6285152( مراجعه و ضمن واریز مبل��غ 200/000 ریال 
)دویست هزار ریال( به حساب شماره 1567891005 و کد شناسه 2400480508122 بانک 
ملت شعبه سراسری جام، اسناد مناقصه را دریافت و پس از بررسی کامل با توجه به مفاد آن و 
تاریخ های ذیل، کلیه صفحات اسناد مذکور را مهر و امضاء نموده و به همراه پیشنهاد قیمت خود 
حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 92/5/12 به نشانی مذکور واحد دبیرخانه تحویل و 
رسید دریافت نمایند، ضمنا سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد درج شده است.

 )WWW.SHIRAZTEL.CO.IR( ضمنا: اس��ناد مناقصه بر روی پرتال این شرکت
به صورت رایگان قابل دسترس می باشد.

شرایط مناقصه:
1. مبلغ سپرده شرکت در مناقصه:

- باطری96 سلول 2 ولت 800 آمپر ساعت سیلد، مبلغ 28/800/000 ریال

- باطری 112 سلول 12 ولت 150 آمپر ساعت سیلد، مبلغ 15/000/000 ریال
- باطری 268 سلول 12 ولت 92 آمپرساعت سیلد، مبلغ 27/000/000 ریال

- باطری 528 سلول 2 ولت 420 آمپر ساعت سیلد، مبلغ 77/400/000 ریال
2. تاریخ شروع فروش اسناد: از تاریخ انتشار آگهی

3. تاریخ پایان فروش اسناد: تا ساعت14 روز شنبه مورخ 92/5/12
4. زمان نهایی تحویل پاکات حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 92/5/12

5. تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب روز یکشنبه مورخ 92/5/13 ساعت14 اتاق کمیسیون معامالت
6. تاریخ بازگشایی پاکات ج )قیمت( روز یکشنبه مورخ 92/5/20 ساعت14 اتاق کمیسیون معامالت

- پیش��نهاددهنده، مکلف اس��ت معادل مبلغ س��پرده، تضمین های معتبر، مطابق مقررات 
تس��لیم و ی��ا مبلغ مذکور را بص��ورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانک��ی تضمینی در وجه 

شرکت مخابرات استان فارس تهیه و ضمیمه پیشنهاد خود ارائه نماید.
تذکر: به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک 
شخصی و نظایر آن و یا فاقد امضاء، مشروط، مخدوش وپیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر 

واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکت مخابرات استان فارس

شرکت مخابرات استان فارس
WWW.SHIRAZTEL.CO.IR

آگهی مناقصه شماره 92/29

سال هفتادو دوم q  شماره q 20548  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه16صفحه ویژه نامه خودرو و نیازمندي های ویژه تهران( دو شنبه 31 تیر q  1392 13 رمضان q  1434 22جوالی2013

خبر ویژه

یادداشت روز

جنگ و گریز شبانه با ماموران آل خلیفه در بحرین

صفحه2صفحه2

* جن��گ و گری��ز با ماموران آل خلیفه تا س��اعاتی پس از نیمه ش��ب ادامه داش��ت که در نتیج��ه آن تعدادی از 
تظاهرکنندگان مجروح شدند.

* نیروهای رژیم با شلیک گلوله  ساچمه ای و گاز اشک آور با تظاهرکنندگان درگیر شدند.
* بحرینی ها با برگزاری تظاهرات در مناطق مختلف این کشور بر سرنگونی رژیم آل خلیفه تاکید کردند.

* تظاهرکنندگان تاکید کردند در تظاهرات 23 مرداد علیه آل خلیفه مشارکت گسترده خواهند داشت.    صفحه آخر

* 65 ش��هید و 200 مج��روح در انفجاره��ای 

عراق.

* اخوان المس��لمین مص��ر از اعتص��اب غذای 

مرسی خبر داد.

* بدرفتاری پلیس فرانس��ه با یک زن مسلمان 

حومه پاریس را به آشوب کشاند.

* بن��در ب��ن س��لطان ب��ا کم��ک موس��اد جبهه 

ضد مقاومت در لبنان تشکیل می دهد.    صفحه آخر

ارتشسوریهحملهتروریستها
بهحرمحضرتزینب)س(راناکامگذاشت

* کشتی آرای رئیس اتحادیه صنف طال و جواهر کشور: 

مردم زمانی پول خود را برای حفظ ارزش، به سکه، طال 

و ارز تبدی��ل می کردند، اما هم اکنون با توجه به این که 

ارزش پول ملی باال رفته، شاهد کاهش سرمایه گذاری در 

این بخش ها هستیم.

* بخشنامه بازپرداخت 20 ساله وام مسکن مهر ابالغ شد.

* م��ردم طرح افزای��ش قیم��ت خودروس��ازان را ناکام 

گذاشتند.

* ظرفیت تولید بنزین یورو 4 یک میلیون لیتر افزایش 

می یابد.                                                 صفحه4

مردمپولهایخودرا
ازبازارسکهوارزخارجمیکنند

* فاطمه آلیا نماینده مردم تهران در مجلس: جریان تندروی اصالح طلب به 
دنبال س��هم خواهی از دولت یازدهم است ولی مجلس به وزرای سهمیه ای 

رأی اعتماد نمی دهد.
* آی��ت اهلل ممدوحی عضو مجلس خبرگان رهب��ری: اصالح طلبان به فکر 
روحانی نیس��تند و کار خود را می کنند هرچند که رئیس جمهور منتخب 

حواسش به این مسائل است.

دورخیز اصالح طلبان
برای کسب کرسی وزارت در دولت یازدهم

عارف: روحانی به من
پیشنهاد معاون اولی نداد

* دبیرکل اتحادیه جامعه اسالمی 
دانشجویان: اصالح طلبان به دنبال 
این هس��تند تا با تعیی��ن افرادی 
برای وزارتخانه های حساسی نظیر 
وزارت عل��وم و ارش��اد برای دولت 

روحانی حاشیه سازی کنند.
* مدیرعام��ل خبرگ��زاری مه��ر: 
اصالح طلب��ان به دنب��ال موقعیت 
برای بازگشت به قدرت هستند ولی 
مردم حوادث تلخ دوره اصالحات را 
فراموش نمی کنند.           صفحه2

* محمدرضا عارف: تاکنون 2 بار با رئیس جمهور منتخب مالقات کردم 
اما روحانی تاکنون پیشنهاد معاون اولی به من نداده است.

* محمدرضا عارف در گفت و گویی اذعان کرد با ساز و کاری که چندان 
منطقی و دموکراتیک نبوده است، مجبور به کناره گیری به نفع روحانی 

شده است. 
صفحه2

پنجوزیر
مهمتراز

برنامههستهای!

رهبر انقالب: به مذاکره با آمریکا
خوش بین نیستم

در جمع کارگزاران نظام تاکید فرمودند

آمریکا در دام سوریه گیر افتاده است

*حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: آمریکایی ها غیرقابل اعتماد و غیرمنطقی 
هستند و در برخوردهایشان صادق نیستند.

*موضع گیری مس��ئوالن آمریکای��ی در همین چند ماه گذش��ته، بار دیگر 
ضرورت خوش بین نبودن به آنها را تأیید کرد.

*جهت گیری های صحیح انقالب و کشور براساس قرائت معتبر امام، در همه 
زمینه ها مشخص است و نیازی به بررسی مجدد جهت گیری ها نیست.

*بحمداهلل جابجایی مس��ئولیت ها در ایران اسالمی بجز سال 88 که برخی 
خط��ای بزرگی کردند و کش��ور را به لب پرتگاه بردند، همواره با آس��ایش، 

شادکامی و خوبی همراه بوده است.
*هر مجموعه باید به مجموعه قبل از خود نگاه مثبت داش��ته باشد و چقدر 
ارزش��مند اس��ت اگر دولت بعدی نیز هم  چون کارهای فراوان و برجس��ته 

دولت فعلی یا بسیار بیشتر از این، از خود فعالیت و تالش نشان دهد.
*برای استمرار پیشرفت و ادامه حرکت به سمت اهداف آرمانی، باید با تکیه 
بر صبر و توکل و ایس��تادگی در مقابل جبهه دشمنان، ساخت قدرت ملی و 

درونی را استحکام ببخشیم.
*مسئوالن کالن و سیاستگذاران و همه مسئوالن کشور باید در شرایط فعلی 
تمرکز و توجه خود را بر دو اولویت اصلی یعنی مسئله اقتصاد و پیشرفت های 

علمی قرار دهند.
*  سرعت پیشرفت علمی کشور در ده سال گذشته بسیار خوب بود و نباید 
ُکند ش��ود زیرا برای رسیدن به سطح مطلوب و خطوط مقدم دانش جهانی، 

نیازمند حفظ این سرعت مطلوب هستیم.
*پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، آقای احمدی نژاد رئیس جمهور گزارش 
مشروحی از عملکرد 8 ساله دولت در حوزه های مختلف بیان کرد.   صفحه3

* تالش ناشیانه برای تطهیر اصحاب فتنه!


