
م الف 1877

اصالحیه آگهی فراخوان ارزیابی
 )یک مرحله ای( شماره م پ 92/1/125

نوبت دوم

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
الف- موضوع و محل مناقصه و زمان اجرای کار:

تربت حیدریه- احداث ساختمان اداری ستاد منطقه به روش PC شامل:
کلیه عملیات مربوط به تهیه و اجرای پروژه احداث ساختمان اداری شرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی منطقه تربت حیدریه به مساحت تقریبی 3300 مترمربع در مدت 480 روز
ب- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

توانایی ارائه تضمین )س��پرده( ش��رکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به مبلغ 
یک میلیارد )1/000/000/000(ریال بحس��اب سیبا به شماره 4120000031008 بانک ملی شعبه 
اقبال )کد501( بنام مناقصه گزار )ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران( که در زمان برگزاری 

مناقصه می بایست ارائه گردد.
ج- مهلت و نشانی محل دریافت و تحویل استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران:

برداش��ت فرم ه��ای ارزیابی کیف��ی و HSE از س��ایت های http://monaghese.niopdc.ir و 
http://iets.mporg.ir و تحوی��ل فرم های تکمیل ش��ده به همراه مس��تندات تا دو هفته بعد از 
تاریخ درج نوبت دوم آگهی به آدرس: تهران خیابان ایرانش��هر شمالی- نبش خیابان شاداب- شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران- طبقه سیزدهم- سالن 1307- امور پیمان های مدیریت مهندسی 
و طرح ها- تلفن 84121126 )فرم های اس��تعالم ارزیابی کیفی و ارزیابی توانمندی بهداشتی، ایمنی 
و زیست محیطی پس از تکمیل با مستندات مربوطه در دو بسته جداگانه ارائه گردد( کلیه مستندات 

بایستی به مهر و امضاء پیمانکار ممهور شود.
شرایط متقاضیان:

الف- داش��تن گواهی صالحیت پیمانکاری حداقل پایه4 در رش��ته س��اختمان )با داش��تن تجربه در 
کارهای مشابه( از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

ب- احراز امتیاز قابل قبول بر اساس معیارهای ارزیابی توانمندی بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی 
HSE ج- داشتن توان و تجربه الزم مرتبط با موضوع مناقصه و احراز امتیاز قابل قبول در ارزیابی های کیفی و

نظر ب��ه اینکه پرون��ده آقای رض�ا محس�نی مفرد فرزند 
مصطفی به علت غیبت در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات 
اداری دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی 
شهید بهشتی مورد بررسی قرار گرفته و منجر به صدور رای 
شده اس��ت و جهت ابالغ رای، نشانی از ایشان در دسترس 
نمی باش��د، لذا به نامبرده اطالع داده می شود حداکثر ظرف 
مدت 30 روز پس از انتشار آگهی به امور نیروی انسانی این 
دانشگاه واقع در تهران- بزرگراه شهید چمران- اوین- جنب 

بیمارستان آیت ا... طالقانی مراجعه نمایند.
بدیهی اس��ت پ��س از انقض��اء مهلت مق��رر رای صادره 

الزم االجرا خواهد بود.

آگهی ابالغ رای

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

م الف 1894

بار کد 1208053

آگهی تصمیمات شرکت هواپیمایی 
جمهوری اسالمی ایران هما سهامی خاص 

به شماره ثبت 8132 و شناسه ملی 
10100354259

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
91/12/16 سید س��عید سید اعالیی به ش.م 1460924398 
ب��ه جای حمیدرض��ا س��لیمانیان 3961708101 و ش��رکت 
س��رمایه گذاری س��هام عدالت اس��تان چهارمح��ال بختیاری 
10680056770 به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای بقیه 

مدت تصدی انتخاب گردیدند.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
م الف 38309

- موضوع: پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل مکران
س��ازمان بنادر و دریانوردی در جهت تکمیل طرح پایش و مطالعات شبیه س��ازی سواحل کشور از مهندسین مشاور واجد صالحیت در 
گ��روه راه و ترابری با تخصص بندرس��ازی و س��ازه های دریایی دارای رتبه 1 یا 2 از معاون��ت برنامه ریزی و راهبردی با رعایت ضوابط و 

آئین نامه های اجرایی قانون مناقصات دعوت به همکاری می نماید.
- محل، مهلت و نحوه دریافت استعالم ارزیابی کیفی: ارائه اسناد از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 92/5/14 با 
مراجعه به آدرس تهران- میدان ونک- بزرگراه حقانی- خیابان دکتر شهیدی- سازمان بنادر و دریانوردی- اداره کل مهندسی سواحل 

و بنادر و ارائه معرفی نامه امکان پذیر است. ضمنا دریافت اسناد از سایت )iets.mporg.ir( نیز امکانپذیر است.
- محل و مهلت تس�لیم پاکت پیش�نهادها: مناقصه گران باید پاکت پیشنهادها را تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخه 92/5/23 به 

دبیرخانه مرکزی دستگاه مناقصه گزار به آدرس ذیل تسلیم و رسید دریافت نمایند.
- آدرس دستگاه مناقصه گزار: تهران- میدان ونک- بزرگراه حقانی- خیابان دکتر شهیدی- سازمان بنادر و دریانوردی

 CPED@pmo.ir :تلفن:84932261           فاکس: 84932279           پست الکترونیک

وزارت راه و شهرسازی
سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

م الف 1934

نوبت اول

آگهی ارزیابی کیفی
CPED/MMM:92شماره فراخوان/

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان آذربایجان شرقی در نظر 
دارد عملی��ات مرب��وط به: حف�ر یک حلقه چ�اه عمیق در 
فاز 4 ش�هر جدید س�هند را از محل اعتبارات عمرانی و از 
طریق مناقصه )عمومی( به پیمانکار واجد شرایط و دارای رتبه 
کاوش��های زمینی واگذار نماید. لذا از کلیه واجدین صالحیت 
دع��وت می گردد ظرف م��دت ده روز از تاریخ درج آگهی با در 
نظر گرفتن موارد ذیل، به آدرس تبریز- بلوار 29 بهمن- جنب 
دانش��گاه تبریز- ام��ور قراردادها- تلف��ن: 0411-3304091 
مراجع��ه و ضمن واریز مبل��غ 200000ریال به حس��اب جام 
ش��ماره 7221124733 بانک ملت باجه آب و فاضالب تبریز 
)کد ش��عبه 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.

ال�ف( ب��ه پیش��نهادهای فاقد امض��اء، مش��روط، مخدوش و 
پیش��نهاداتی که بعد از انقضاء مدت مق��رر در فراخوان واصل 

شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ب( مبلغ برآورد اولیه معادل: 693916600 ریال

ج( مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه معادل 7969583 
ریال می باشد.

د( س��ایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج 
است.

ه��( پیش��نهاددهنده مکل��ف اس��ت مع��ادل مبلغ س��پرده، 
تضمین های معتبر تس��لیم یا مبلغ مذکور را به حس��اب بانکی 
ش��رکت واریز وحس��ب مورد ضمانت نامه 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

آگهی مناقصه عمومی
شماره 71 سال 1392

شرکت سهامی آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی )نوبت اول(

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

وزارت نیرو

مجله هفتگی کیهان ورزشی 
ح��اوی مطال��ب خواندن��ی، 
مصاحبه،  تفس��یر،  تحلی��ل، 
گ��زارش و آخری��ن خبرها از 
ورزش ای��ران و جهان امروز 
در  12م��رداد92(  )ش��نبه- 
سراسر کشور منتشر شد. در 

این شماره می خوانیم:
اعت��دال  دول��ت  و  ورزش 
)چشم انداز هفته(، نقشه های 

کروش )از ما گفتن(، نگاه چند بعدی به عادل غالمی والیبالیس��ت تیم 
مل��ی، برنامه کامل لی��گ فصل 2014- 2013 ایتالی��ا، نگاهی به آغاز 
فصل تازه لیگ باشگاه های آلمان، پپ بایرن را از عرش به فرش آورد!،  
قس��مت دوم لیس��ت نقل و انتقاالت تابس��تانی فوتبال جهان، گزارش 
کامل هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران و آخرین خبرها از ورزش ایران

  و جهان و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

شرکت مخابرات استان فارس در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 3222 اصله 
تیر فلزی، چوبی و A از طریق مزایده عمومی و براساس مدارک و مشخصات و 
دستورالعملهای موجود در اسناد، به صورت یکجا و یا جداگانه بفروش برساند. لذا 
از کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجدشرایط دعوت بعمل می آید پس از نشر 
آگهی در س��اعات اداری به اداره خرید و قراردادهای این ش��رکت واقع در خیابان 
قصرالدشت- نبش خیابان ولیعصر)عج(- ساختمان مرکزی شرکت مخابرات استان 
فارس- طبقه اول مراجعه و ضمن واریز مبلغ 200.000 ریال )دویست هزار ریال( 
به حساب ش��ماره 1567891005 و کد شناسه 2400480508122 بانک ملت 
شعبه سراسری جام اسناد مزایده را دریافت و پس از بررسی کامل باتوجه به مفاد 
آن و تاریخ های ذیل کلیه صفحات اسناد مذکور را مهر و امضاء نموده و به همراه 
پیش��نهاد قیمت خود حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 92/5/21 به 
نش��انی مذکور واحد دبیرخانه تحویل و رسید دریافت نمایند، ضمنا سایر جزئیات 

آگهی مزایده شماره 92/1
شرکت مخابرات فارس

شرکت مخابرات استان فارس
WWW.SHIRAZTEL.CO.IR

مربوط به مزایده در اسناد درج شده است.
ضمن�ا: اسناد مزایده بر روی پرتال این شرکت )WWW.SHIRAZTEL.CO.IR( به 

صورت رایگان قابل دسترس می باشد.
شرایط مزایده:

1. مبلغ سپرده شرکت در مزایده 10٪ مبلغ پیشنهادی.
2. تاریخ شروع فروش اسناد: از تاریخ انتشار آگهی.

3. تاریخ پایان فروش اسناد: تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 92/5/21
4. زمان نهایی تحویل پاکات حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 92/5/21

5. تاریخ بازگش�ایی پاکات الف، ب و ج روز سه ش�نبه م�ورخ 92/5/22 
ساعت 14 اتاق کمیسیون معامالت

پیشنهاددهندگان مکلف می باشند معادل مبلغ سپرده شرکت در مزایده تضمین های 
معتب��ر مطاب��ق مقررات بصورت ضمانتنامه بانکی و یا چ��ک بانکی تضمینی در وجه 

شرکت مخابرات استان فارس تهیه و ضمیمه پیشنهاد خود ارائه نمایند.
تذکر: به پیش��نهادهای فاقد سپرده، سپرده مخدوش، سپرده های کمتر از میزان 
مقرر، چک شخصی و نظایر آن و یا فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی 

که بعد از مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سال هفتادو دوم q  شماره q 20557  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( شنبه 12 مرداد q  1392 25 رمضان q  1434 3 آگوست2013

* یک مقام مس��ئول: س��هم تامین اجتماع��ی در تهیه 

داروی بیماران ام اس کماکان 90 درصد است.

* وزی��ر ارتباط��ات: 48 ه��زار روس��تا تلف��ن خانگ��ی

 دارند.

* رئیس اتحادیه فروش��ندگان می��وه از فعالیت 4 هزار 

دالل در میدان میوه و تره بار خبر داد.

* مهاجران: در میدان میوه و تره بار تهران 800 حجره وجود 

دارد که 4 هزار دالل را در خود جای داده است.   صفحه4

قاسمی: درآمد کشور از صادرات گاز 
به 25 میلیارد دالر می رسد

* بش��ار اس��د: پیروزی ه��ای ارتش س��وریه جهانیان را 

شگفت زده کرده است.

* راش��د الغنوش��ی انحالل مجلس مؤسسان و برکناری 

نخست وزیر را نپذیرفت.

* 40 کشته و 120 مجروح در انفجار مهیب شهر حمص.

* دیدار بی سابقه پوتین با رئیس سازمان اطالعات عربستان.

* موگابه 89 س��اله ب��رای هفتمین ب��ار رئیس جمهور 

زیمبابوه شد.                                      صفحه آخر

اعتراف صریح جان کری
به حمایت آمریکا از کودتای نظامی در مصر

فریاد یکپارچه جهان اسالم؛فلسطین تنها نیست
دیروز زمین زیر پای قدسیان لرزید

صفحه3

عکس ها: محمد علی شیخ زاده عکس:حسین مرصادی


