
شرکت پاالیش نفت بندرعباس در نظر دارد انجام خدمات ذیل را براساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در جدول و از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
و به صورت جداگانه، به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول

روابط عمومی

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران
شرکت پاالیش نفت بندرعباس )سهامی عام(

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

دو سال شمسی/ شرکت پاالیش نفت یک مرحله ای92/025خدمات فنی و راهبری واحدهای عملیاتی1
205/000/000بندرعباس

الف- ش�رایط متقاضی: 1- داشتن ش��خصیت حقوقی. 2- عدم ممنوعیت قانون 
منع مداخله کارکن��ان دولت در معامالت دولتی. 3- عدم محرومیت یا محکومیت 
موثر و یا ممنوعیت اعطاء صالحیت در کارهای پیمانکاری. 4- داشتن تجربه کافی، 
س��ابقه اجرایی، امکانات، ماش��ین آالت و توانایی مالی و مرتبط با موضوع مناقصه. 
5- توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی س��پرده ش��رکت در مناقصه به شرح جدول فوق. 
6- توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی انجام تعهدات به میزان ده درصد نرخ پیشنهادی 
)در صورت برنده ش��دن(. 7- داش��تن گواهینامه تایید صالحیت از اداره کار و امور 
اجتماعی در سال جاری. 8- داشتن کد اقتصادی الزامی می باشد. 9- ارائه مدارکی 
دال ب��ر دارا بودن خط مش��ی و نظام مدیریت HSE متناس��ب ب��ا موضوع پیمان. 
)اجرای الزامات HSE ضروری اس��ت(. 10- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده 

آخرین دوره مالی. 11- کلیه مدارک بایستی کپی برابر اصل باشند.
ب- زم�ان 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 
وق��ت اداری روز ش��نبه مورخ 1392/6/16. 2- زمان توزیع اس�ناد مناقصه: از روز 
چهارشنبه مورخ 1392/6/27 لغایت آخر وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1392/7/4. 
3- زمان جلسه توضیح اسناد مناقصه: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1392/7/6. 
4- زمان ارسال پیشنهادات مالی: حداکثر تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1392/7/16. 
5- زمان گش�ایش پیش�نهادات مالی: روز چهارشنبه مورخ 1392/7/17 ساعت 15 

)احتمال تغییر زمان گشایش پاکات مالی هر یک از مناقصات مذکور می باشد(
از کلیه شرکت ها/ پیمانکاران واجد شرایط دعوت می شود ضمن اعالم آمادگی کتبی 
جهت ش��رکت در مناقص��ه از طریق نمابر ذیل، فرم مدارک الزم و ش��رایط پذیرش 
پیمانکاران در مناقصات/ استعالم بهاء شرکت پاالیش نفت بندرعباس را که در شبکه 
 WWW.BAORCO.IR اطالع رس��انی این شرکت در هش��ت صفحه به آدرس
موجود می باش��د ب��ا دقت تکمیل و به همراه مدارک مربوط��ه بالفاصله پس از چاپ 
آگه��ی نوب��ت اول و تا حداکثر یک هفته پس از انتش��ار آگه��ی نوبت دوم به آدرس 
بندرعباس- صندوق پس��تی 79145/3184 ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس- دفتر 
امور پیمان ها و حقوقی- اتاق 145 ارسال یا توسط نماینده آن شرکت تحویل نمایید 
تا پس از بررس��ی اس��ناد و مدارک واصله در چارچوب ضواب��ط و مقررات داخلی از 
شرکت های واجد شرایط جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه؛ دعوت به عمل آید. 

این شرکت در رد یا قبول هر یک یا همه پیشنهادات بدون ذکر علت مختار است.
تلفن های تماس: 5-5564180)0761( داخلی 3152 تلفاکس: 5554295)0761(

  WWW.SHANA.IR                                :س�ایت اینترنتی ما
 WWW.BAORCO.IR و WWW.TENDER@NIORDC.IR و
 http://iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

با کد فراخوان شماره 1،334،573    کدپستی: 79311-81183

ش�رکت آب وفاضالب اس�تان قزوی�ن )مناقصه گ�زار( در اجرای قانون برگ��زاری مناقص��ات و آیین نامه معامالت 
شرکت های آب و فاضالب در نظر دارد اجرای پروژه مشروحه ذیل را با مشخصات و شرایط تعیین شده، از طریق مناقصه 
عمومی )یک مرحله ای( به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید، لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیتی که تمایل به 
شرکت در این مناقصه را دارند دعوت می گردد بمنظور خرید اسناد مناقصه از تاریخ 1392/5/27 لغایت 1392/5/31 
با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200/000 ریال به حساب شماره 4046865589 و شناسه 370008027103 
بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر قزوین به نام شرکت آب و فاضالب استان قزوین در ساعات اداری روزهای غیرتعطیل 
به واحد قراردادهای این ش��رکت مراجعه و پیش��نهادات خود را نیز تا ساعت 13 مورخه 1392/6/10 به واحد دبیرخانه 

این شرکت تسلیم نمایند. ضمنا زمان بازگشائی پیشنهادات ساعت 13:30 مورخه 1392/6/10 می باشد. 
همچنین به پیش�نهادهای فاقد امضاء، مش�روط، مخدوش و پیش�نهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی 

مناقصه واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

عنوان و مشخصات کلی پروژه
مبلغ برآورد 

مناقصه
 )به ریال( 

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه )به ریال(

محل تامین 
اعتبار هزینه های 

موضوع مناقصه

رتبه مورد 
نیاز

محل دریافت اسناد، 
تحویل و گشایش 

پیشنهادات

اح��داث مخ��زن بتنی نیم��ه مدف��ون 1000متر 
مکعبی و اجرای عملیات لوله گذاری خطوط انتقال 

آب محوطه مخزن در شهر رازمیان
عمرانی4/694/586/155100/000/000

حداقل 
پایه 5

 رشته آب

نشانی مناقصه گزار اج��رای عملیات لوله گ��ذاری ش��بکه جمع آوری 
عمرانی5/575/440/877100/000/000فاضالب در سطح شهر قزوین

حداقل پایه 5 
رشته آب

احداث مخزن بتنی نیمه مدفون 200متر مکعبی 
ش��مس کالیه و س��اخت و نصب حدود 160متر 
طول دیوار پیش ساخته مسلح بتنی اطراف مخزن

عمرانی2/346/558/85050/000/000
حداقل

 پایه 5 
رشته آب

نشانی مناقصه گزار: قزوین، میدان ولیعصر»عج«، ابتدای بلوار آیت ا... خامنه ای، کوچه گلستان پنجم، شماره 4
 تلفن تماس: 02813349051-4

»روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری استان قزوین«

آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
 )92/11(

نوبت دوم
وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب استان قزوین
)سهامی خاص(

  كيهان ورزشي قديمي ترين مجله ورزشي ايران 

شنبه هر هفته بصورت سراسري  منتشر مي شود

ش��رکت فوق در تاریخ 1392/4/22 تحت ش��ماره 441261 و شناس��ه ملی 
10320887327 در ای��ن اداره ب��ه ثبت رس��یده و در تاریخ 1392/4/22 از 
لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر 
جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار کیهان آگهی می شود.

1- موضوع شرکت:
ف��روش و اجرای پروژه های روش��نایی و نورپردازی، نص��ب و راه اندازی 
پروژه ه��ای نیروگاهی و پروژه های حفاظ��ت مکانیکی )دوربین های مدار 
بس��ته کنترل تردد و اعالم حریق( تاسیس��ات س��اختمان ش��بکه های 
کامپیوت��ری، ف��روش و اج��رای پروژه ه��ای مخابراتی تولی��د و طراحی 
الکترونیکی و الکتریکی، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی، مش��ارکت و عقد قرارداد به اش��خاص حقیقی و حقوقی 
در داخل و خارج از کش��ور- ش��رکت در مناقص��ات و مزایدات دولتی و 
خصوص��ی در داخ��ل و خارج کش��ور- اخذ وام و تس��هیالت از بانکها و 
مؤسس��ات مالی و اعتب��اری به صورت ارزی و ریال��ی در داخل و خارج 

از کشور.
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت: استان تهران- شهر تهران خ مطهری خ میرعماد 
خ دهم پالک 7 واحد 6- کدپستی 1587836137

4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یکصد سهم 
10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 1/000/000 

ریال توس��ط مؤسس��ین طی گواهی بانکی ش��ماره 92188205 مورخ 
1392/3/19 ن��زد بانک اقتصاد نوین ش��عبه می��دان هفت تیر پرداخت 

گردیده است.
5- اولین مدیران شرکت:

1-5- خانم مینا افشاری به شماره ملی 0010039686 به سمت رئیس 
هیئت مدیره.

2-5-آق��ای میالد حری روزبهانی به ش��ماره مل��ی 0013571613 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

3-5- آقای محس��ن حری روزبهانی به ش��ماره ملی 0083392602 به 
سمت عضو هیئت مدیره.

4-5- آقای محس��ن حری روزبهانی به ش��ماره ملی 0083392602 به 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6- دارندگان حق امضاء: حق امضاء کلیه اوراق و اس��ناد بهادار شرکت از 
قبیل چک، سفته، بروات قراردادها وعقود اسالمی و اوراق عادی و اداری 

با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

8- بازرس اصلی و علی البدل:
1-8- خانم اکرم توکلی به شماره ملی 5579701561 به عنوان بازرس اصلی

2-8- آقای سهیل حاجی بابائی به شماره ملی 3341637257 به عنوان 
بازرس علی البدل

بارکد 0058574

آگهی تأسیس شرکت مهندسین فرتاک سازان هامون سهامی خاص

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران م الف 48615

ش�رکت مجتمع گاز پارس جنوبی امور کاالی پاالیش��گاه پنجم در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه 
عمومی تأمین نماید:

تقاضای شماره R5/92/002 مناقصه شماره E-9200211-ANشماره تقاضا و مناقصه
THREE PHASE SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTORشرح مختصر اقالم درخواستی

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به میزان 245/000/000 ریال می باشد.مبلغ تضمین شرکت در مناقصه
ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب شرکت مجتمع گاز پارس جنوبینوع تضمین شرکت در مناقصه

92/6/22تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط
92/7/6آخرین مهلت ارائه پیشنهادات

92/7/13تاریخ گشایش پاکات فنی
92/7/22تاریخ گشایش پاکات مالی 
آدرس: اس��تان بوش��هر- بندر عس��لویه- منطقه ویژه اقتصادی پارس- مجتمع گاز پارس جنوبی- آدرس و تلفن مناقصه گزار

پاالیشگاه پنجم- امور کاال تلفن: 7853-07727317855 فاکس: 07727325606
مناقصه گران می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به س��ایت WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با ش��ماره تلفن: 07727317705-7853 

داخلی تماس حاصل فرمایند.

آگهی فراخوان 
مناقصه عمومی

روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

نوبت اول
شرکت ملی گاز ایران

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

دانش�گاه تربیت مدرس درنظر دارد امور مربوط به تهیه مواد 
طب��خ و توزیع غذای دانش��جویی مورد نیاز خ��ود )آمار تقریبی 

روزانه 5000 پرس( را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
نمایندگان شرکت های فعال در این زمینه )ترجیحاً با سابقه کار 
دانش��گاهی( می توانند ضمن به همراه داشتن معرفی نامه معتبر 
و مدارک ذیل برای کس��ب اطالع بیشتر و اخذ مدارک حداکثر 
ی��ک هفته پس از درج آگهی به نش��انی تهران- تقاطع بزرگراه 
ش��هید دکتر چمران و ج��الل آل احمد )پل نصر(- س��اختمان 
س��لف دانش��جویی )برادران(- طبق��ه دوم اداره تغذیه به آقای 
عبدالمالکی یا خانم نورعلیش��اهی مراجعه نمایند. ش��ماره های 
82883124 و 82883070  در س��اعات اداری جهت کسب 

اطالعات بیشتر جوابگو خواهند بود.
1. اساسنامه شرکت با ذکر آخرین تغییرات روزنامه رسمی

2. گواهی تایید صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی
3. س��وابق کاری مربوط به موضوع مناقصه در سه سال اخیر به 

همراه رضایت نامه از کارفرما
دانشگاه با توجه به شرایط و سوابق دریافتی از داوطلبان پس از 
امتیازبندی از واجدین شرایط جهت ارائه پاکت های الف، ب، ج 

دعوت به عمل خواهد آورد.
* هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

* دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد.

فراخوان عمومی تهیه مواد 
طبخ و توزیع غذای دانشجویی 

سایت مرکزی و دانشکده کشاورزی 
دانشگاه تربیت مدرس

روابط عمومی دانشگاه م الف 2173

دانشگاه تربیت مدرس

)آگهی نوبت دوم(

بارکد 1694411

آگهی تغییر محل شرکت وابل نوش زیار 
سهامی خاص به شماره ثبت 350677 

و شناسه ملی 10103976220
به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/3/25 محل شرکت 

در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران الهیه خ بیدار جنب برج آب نیرو 

ب��رج جم پ5 ط هفتم واحد37 کدپس��تی 1964916633 منتقل و 

ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

م الف 48619

سال هفتادو دوم q  شماره q 205۶9  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه16صفحه ویژه نامه خودرو و نیازمندي های ویژه تهران( دو شنبه 28 مرداد q  1392 11 شوال q  1434 19 آگوست2013

خبر ویژه

یادداشت روز

* وزیر سابق دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: افتتاح نخستین و بزرگترین مرکز آزمایشگاهی سازه و سیستم های 
فضایی در خاورمیانه و ساخت نخستین شبیه ساز ماهواره در کشور از دستاوردهای وزارت دفاع است.

* ورود جمهوری اس��المی ایران به حوزه کشورهای س��ازنده هواپیمای جنگنده از دیگر دستاوردهای مهم وزارت 
دفاع در سال های اخیر بوده است.                                                                                       صفحه3

ظریف در پاسخ به اشتون:

اعالم آمادگی ایران
برای مذاکره هدفمند با 5+1

سردار وحیدی تشریح کرد

قدرت موشکی ایران
اول در منطقه، ششم در جهان

صفحه2صفحه2

* نوبخ��ت: در مرحل��ه دوم اجرای هدفمن��دی یارانه ها 

میزان یارانه به دهک های پایین جامعه افزایش می یابد.

* بانک مرکزی: س��که های طال با طرح جدید وارد بازار 

می شود.

* ای��ران میزب��ان پانزدهمی��ن نشس��ت وزرای مجمع 

کشورهای صادرکننده گاز.

* تسهیالت ویژه گمرک برای ترخیص کاال.

صفحه4

در یک برنامه تلویزیونی

معاون رئیس جمهور:
میزان یارانه کم نمی شود

* عملیات تروریس��ت ها در جنوب بیروت با کشف 250 

کیلوگرم مواد منفجره ناکام ماند.

* تکفیری ه��ای مس��لح در س��وریه 20 زن و کودک را 

به قتل رساندند.

* رژیم سعودی موش��ک های ضد تانک به تروریست ها 

در سوریه داد.

* حماس: محمود عباس در مذاکرات س��ازش نماینده 

ملت فلسطین نیست.                                صفحه آخر

خطاب به سران مرتجع عرب

مالکی: آتشی را که به پا کرده اید
دامن شما را نیز خواهد گرفت

نظاميان حاكم  برمصر
مساجد را به آتش كشيدند

در ادامه سرکوب اعتراض های مردمی

* ارتش مصر برای شکس��تن تحصن معترضان و س��رکوب اعتراض های 
مردمی چند مسجد از جمله مسجد قاهره را به آتش کشید.

* وزارت کشور مصر: 385 نفر از متحصنین در مسجد الفتح بازداشت شدند.
* اجس��اد صدها نفر از معترضان که توسط متحصنین نگهداری می شد، 

از این مسجد خارج شد.
* مردم مصر در اس��کندریه، قاهره، پورت س��عید و بسیاری از شهرهای 

دیگر علیه نظامیان حاکم تظاهرات کردند.
* اکثر اعتراض های خیابانی به درگیری بین ارتش و معترضان تبدیل شد.

* نیویورک تایمز: اسرائیل نمی گذارد آتش جنگ مصر خاموش شود.
* رهبر اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا: کاخ س��فید کمک های مالی 

خود به ارتش مصر را قطع نکند.
* در صورت قطع کمک های مالی آمریکا به مصر، شرکت های آمریکایی 

متضرر خواهند شد.
* وزی��ر خارجه اتری��ش: اتحادیه اروپ��ا تا زمان توقف خش��ونت ها باید 

کمک های مالی خود به مصر را قطع کند.
* نهادها و س��ازمان های حقوق بش��ری در مصر و خارج از این کش��ور 
تالش ها برای محاکمه ژنرال السیسی در دادگاه کیفری بین المللی را آغاز 
کردند.                                                                  صفحه آخر

* فاطمه آلیا نماینده مردم تهران در مجلس: با معرفی فردی چون توفیقی 
برای وزارت علوم، به نظر می رسد دولت پیام مجلس را دریافت نکرده است.

* وقتی روحانی، میلی منفرد را به عنوان یک وزیر اصالح طلب معرفی کرد 
نمایندگان مصمم شدند به او رأی ندهند.

* الل��ه افتخاری نماین��ده مردم ته��ران: آقای روحان��ی در معرفی وزرای 
جایگزین باید مسئله فتنه و اقداماتی که در سال های 78 و 88 علیه نظام 

صورت گرفت را مورد توجه قرار دهد.

واکنش نمایندگان و فعاالن سیاسی به انتصاب های اخیر

پیام مجلس  مقابله  با فتنه گران است
* سید مهدی موس��وی نژاد عضو 
اگر  مجلس:  روحانیون  فراکسیون 
وزرای پیشنهادی دولت برای سه 
وزارتخانه باقیمانده باز هم از میان 
فتنه گران باش��ند مجل��س به آنها 

رأی اعتماد نمی دهد.
* حجت االس��الم پژمان ف��ر عضو 
فراکس��یون اصولگرای��ان مجلس: 
ش��أن رئی��س جمه��ور باالت��ر از 
تصمیم گیری تحت فش��ار گروه ها 
است.                           صفحه2

* وزیر خارجه کش��ورمان: ایران در چارچوب حقوق مس��لم هسته ای خود 
آماده مذاکرات هدفمند و در بازه زمانی معین با گروه 1+5 است.

* وجود اراده سیاس��ی جدی برای پذیرش حقوق مس��لم هسته ای ایران از 
سوی 1+5 شیوه ای مناسب برای حل و فصل این مسئله است.    صفحه2

درباره 
* حجاریان و روایت سیاستی که از ایران محور شرارت ساختپیام مجلس

* عارف رئیس مرکز استراتژیک می شود؟

 این دهن کجی 
پاداش اعتماد مجلس است؟!


