
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

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

نوبت دوم

ش�رکت س�اخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با توجه به مفاد بند د ماده )9( و )12( قانون برگزاری مناقصات موضوع 
نامه شماره 130890 مورخ 83/11/17 و ماده 7 آئین نامه اجرائی بند »ج« ماده 12 قانون یاد شده، در نظر دارد نسبت به شناسایی 

پیمانکاران دارای صالحیت جهت برگزاری مناقصه عملیات اجرایی پروژه با مشخصات ذیل اقدام نماید:
1. نام پروژه: عملیات تکمیلی باقیمانده قطعه 3/الف محور یاسوج- سپیدان.

2. نوع عملیات عبارت است از: عملیات خاکی، ابنیه و روسازی.
3. برآورد براساس فهرست بهای پایه راه و باند سال 1392 معادل 119/083/246/696 ریال می باشد.

4. مدت اجرای کار: 12 ماه و دوره تضمین پروژه برابر 60 ماه می باشد.
5. محل انجام عملیات و موقعیت جغرافیایی: استان کهکیلویه و بویراحمد.

از شرکتهای پیمانکاری داوطلب مناقصه حائز شرائط و ضوابط آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صالحیت پیمانکاران دارای گواهینامه 
متناس��ب با مبلغ فوق در رش��ته راه و ترابری که دارای ظرفیت آزاد کاری هس��تند، تقاضا میش��ود به منظور اعالم آمادگی و دریافت 
جداول و اس��ناد ارزیابی مربوطه حداکثر تا تاریخ 92/6/10 به مهندس��ین مش��اور برایند واقع در: خیاب��ان ولیعصر- روبروی خیابان 
جام جم- خیابان طاهری- پالک70، با ش��ماره تلفن تماس: 22018958-22019622 مراجعه و نس��بت به دریافت اسناد و مدارک 

ارزیابی اقدام الزم معمول فرمایند.
ضمنا آخرین مهلت ارائه اسناد تکمیل شده به مهندسین مشاور برایند روز یکشنبه مورخ 92/6/14 می باشد.

ارس��ال اس��ناد و مدارک تکمیل شده هیچ گونه تعهدی در زمینه دعوت شرکتهای پیمانکاری به مناقصه برای شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کشور ایجاد نمی کند.

فرم آگهی الکترونیکی فراخوان از طریق صفحه الکترونیکی http://iets.mporg.ir قابل دسترسی است.

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شرکتهای پیمانکاری شماره 91-155

وزارت راه و شهرسازی
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

اداره کل امور پیمان ها و رسیدگی فنی م الف 2231

اداره کل راه و شهرس�ازی یزد در نظر دارد قطعه 
زمین ش�ماره 283 از پالک 16816 اصلی بخش 
5 یزد به مس�احت 4275 متر مرب�ع با کاربری 
پذیرایی را از طریق مزایده و از قرار هر متر مربع سه 
میلیون ریال واگذار نماید لذا از کلیه دارندگان مجوز 
دعوت بعمل می آید جهت دریافت مدارک ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی به دفتر مدیریت 
ام��الک و حقوقی اداره کل راه و شهرس��ازی واقع در 
خیابان آیت ا... کاش��انی، خیابان مسکن و شهرسازی 
ساختمان شماره دو راه و شهرسازی مراجعه نمایند.

نوبت دوم»آگهی مزایده«

شرکت فوق درتاریخ 1392/4/11 تحت شماره 440887 و شناسه 
مل��ی 10320884270 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده ودر تاریخ 
1392/4/11 از لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه 
اظهارنامه آن به ش��رح زی��ر جهت اطالع عم��وم در روزنامه های 

رسمی و کثیراالنتشار کیهان آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

انج��ام کلی��ه امور تج��اری و بازرگانی مجاز ش��امل: انتق��ال دانش فنی و 
تکنولوژی از منابع خارجی و داخلی و فعالیت های مهندسی و بررسی منابع 
و تولیدات داخلی و خارجی، عضویت و شرکت در انجمن ها و نمایشگاه ها و 
کنفرانس ه��ای بین المللی مربوطه و انجام خرید ،فروش، صادرات و واردات 
کلیه کاالهای مجاز، مشاوره و تبادل اطالعات تخصصی و حقوقی، داخلی و 
خارجی اعم از بخش خصوصی و دولتی و شرکت در مناقصات و مزایده ها، 

اخذ وام و اعتبار از بانکها، سرمایه گذاری های تولیدی.
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت: استان تهران- شهر تهران نیاوران کاشانک 
خیاب��ان پورابتهاج کوچه برادران که��زادی پ20 طبقه 4 غربی- 

کدپستی 1958913111
4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 10/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 
100/000 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 3/500/000 
ریال توس��ط مؤسس��ین طی گواهی بانکی ش��ماره 72257272 مورخ 
1392/3/12 نزد بانک صادرات شعبه کاشانک نیاوران پرداخت گردیده 

است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.

5- اولین مدیران شرکت:
1-5- آقای فرامرز عبدوس به ش��ماره مل��ی 0050349074 به 

سمت رئیس هیئت مدیره.
2-5- آقای مس��عود معظمی مقدم به شماره ملی 0050962061 

به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
3-5- آقای ابوالفضل فرمان آرا به ش��ماره ملی 0036135275 به 

سمت عضو هیئت مدیره.
4-5- آق��ای رحیم رحمانی به ش��ماره مل��ی 0036992518 به 

سمت عضو هیئت مدیره.
 5-5- آق��ای س��یدعباس میرمحم��د صادق��ی به ش��ماره ملی 

0041167392 به سمت عضو هیئت مدیره.
6-5- آق��ای س��یدعباس میرمحم��د صادق��ی ب��ه ش��ماره مل��ی 
0041167392 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور بانکی 
ش��رکت به امضای مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت و اوراق عادی 

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

 8- بازرس اصلی وعلی البدل:
1-8- آقای مرتضی بهمن آبادی به شماره ملی 0052265765 به 

عنوان بازرس اصلی
2-8- آق��ای مهدی خزائی به ش��ماره مل��ی 0073717436 به 

عنوان بازرس علی البدل

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

آگهی تأسیس شرکت همراه صنعت راستین سهامی خاص

اداره کل راه و شهرس�ازی اس�تان همدان در نظر دارد تهیه و اجرای 
خ�ط س�رد در محوره�ای حوزه اس�تحفاظی اس�تان هم�دان را با 
مبل��غ ب��رآورد 8/957/560/500 ریال و مبلغ تضمین ش��رکت در مناقصه 
50/000/000 ریال از طریق مناقصه به پیمانکار واجدالشرایط واگذار نماید.

آخرین مهلت دریافت اسناد 92/6/12
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت 92/6/21

تاریخ بازگشائی پاکات 92/6/23
 http://IETS.MPORG.IR جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت

مراجعه نمایند. 
هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه میباشد.

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 92-2-30

نوبت اول

اداره پیمان و رسیدگی اداره کل راه و شهرسازی
استان همدان

تازه های کتاب
رجوع به صفحه8

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران درنظر دارد یک باب ساختمان مسکونی واقع در استان ایالم را به شرح زیر از طریق مزایده 
عمومی بفروش برساند.

متقاضیان می توانند ظرف مدت 10روز از تاریخ انتش��ار این آگهی جهت دریافت اس��ناد و مدارک مزایده و کس��ب اطالعات بیشتر به 
آدرس های زیر مراجعه و پیش��نهاد خود را به همراه قبض واریزی 5درصد قیمت پایه کارش��ناس رس��می دادگستری بعنوان سپرده 
شرکت در مزایده به حساب شماره37122/02 نزد بانک مرکزی بنام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پاکات جداگانه حداکثر 

ظرف مدت 20روز از تاریخ انتشار آگهی به یکی از آدرس های زیر تحویل و رسید دریافت نمایند.
1 - ایالم بلوار شهیدبهش��تی روبه روی فروش��گاه زنجیره ای رفاه- مدیریت تعاون روستایی اس��تان ایالم طبقه دوم مسئول امور مالی 

تعاون روستایی
2 - مهران- فاز3 میدان امام)ره( بلوار جانبازان جنب بانک ملی شعبه جانبازان اداره تعاون روستایی مهران

3 - ته��ران- خیابان ولیعصر، باالتر از میدان ولیعصر روبه روی س��ینما آفریقا، س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی ایران، طبقه همکف 
دبیرخانه کمیسیون معامالت.

4 - س��ایت س��ازمان مرکزی تعاون روستایی ایران WWW.corc.ir ضمناً جلسه بازگش��ایی پاکت های پیشنهادی ساعت 10 روز 
یکشنبه مورخ 92/6/24 می باشد و حضور کلیه پیشنهاددهندگان در جلسه بازگشایی پاکات بالمانع است. 

5 - سازمان مرکزی تعاون روستایی در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است.

»آگهی مزایده عمومی«

قیمت پایه کارشناسیمساحت ملکمشخصات ملکآدرسردیف

ایالم- شهرستان مهران فاز3 میدان امام)ره( 1
بلوار کربال خ شهید رحیم ملکی

شش دانگ یک باب ساختمان مسکونی از پالک 
یک فرعی از 233/1 اصلی ناحیه 36 شهرداری

عرصه 365/61مترمربع 
665288000 ریالاعیان 200مترمربع

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

م الف 2286

سال هفتادو دوم q  شماره q 20575  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه16صفحه ویژه نامه عکس و نیازمندي های ویژه تهران(  دو شنبه4 شهریور q  1392 18 شوال q  1434 26 آگوست2013

خبر ویژه

یادداشت میهمان

* نماین��دگان مجل��س در جلس��ه علنی روز یکش��نبه و در جریان اصالح 
الیحه مبارزه با قاچاق کاال و ارز، جهت تامین نظر شورای نگهبان مجازات 

مرتکبین قاچاق را اصالح کردند.
* ب��ا تصویب نمایندگان مجلس وزارت اطالع��ات و نیروهای انتظامی موظف 
شدند گروه های س��ازمان یافته قاچاق کاال و ارز و دارایی های آنها را شناسایی 

کنند.
* مجلس همه دس��تگاه های عضو س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز را موظف 
کرد نسبت به ارائه برنامه های ساالنه پیشگیری از قاچاق کاال و ارز اقدام کنند.

* »جنبش احرار« و »جریان سوم«، مصر ارتش 

و دولت موقت را به شروع انتفاضه تهدید کردند.

* پنتاگ��ون بمب ه��ای خوش��ه ای ب��ه ریاض 

می فروشد.

* جوانان کفن پ��وش در خیابان ه��ای منامه؛  

تسلیم آل خلیفه نمی شویم.

* اعت��راض هزاران کارگر مع��دن و نیروگاه در 

خیابان های ژوهانسبورگ.               صفحه آخر

تهدید طرفداران مرسی به انتفاضه
محاکمه رهبران اخوان را به تعویق انداخت

* علی طیب نیا:کارگروهی برای تبیین موضوع 

و مقابله با ش��رایط رکودی فعال ش��ده، البته 

حل مش��کل تورم و رک��ود در دوره 100 روزه 

امکان پذیر نیست.

* پیشنهاد ایران به اندونزی؛ استفاده از پول ملی 

در معامالت تجاری.

* خودکفای��ی ای��ران در تولی��د م��اده اولی��ه

 پنی سیلین.                             صفحات4و11

وزیر اقتصاد: نرخ فعلی سود بانکی 
واقعی نیست 

مذاکرات سلطان قابوس در تهران

مجازات قاچاقچیان کاال و ارز
با مصوبه مجلس تشدید شد

* براساس مصوبه مجلس در صورتی 
که ارزش کاالی قاچاق بیش از یک 
میلیارد ریال باش��د، قاچاقچی به دو 
تا پنج سال حبس و به جزای نقدی 
معادل هفت تا 10 برابر ارزش کاالی 

ممنوع محکوم می شود.
* نمایندگان مجلس برای قاچاقچیان 
حرفه ای حس��ب ارزش کاالی قاچاق 
ش��ده مجازاتی از 91 روز تا 2 س��ال 
حبس تعیین کردند.         صفحه10

صفحه2صفحه2

* پادشاه عمان که در رأس هیئتی بلندپایه به ایران سفر کرده، دیروز با رئیس جمهور کشورمان دیدار و گفت وگو کرد.
* در این دیدار دو طرف بر گسترش روابط دوجانبه تاکید کردند.

* روحانی: همکاری های تهران- مسقط برای بازگشت صلح و ثبات به منطقه بسیار موثر و مهم است.
* سلطان قابوس آمادگی کشورش را برای همکاری در فعال تر کردن کریدور تجاری شمال- جنوب که با مشارکت 
جمهوری اسالمی ایران، ترکمنستان، ازبکستان و افغانستان در حال اجراست اعالم کرد.                        صفحه3

نقش رژیم سعودی
در قتل عام حومه دمشق

با کشف انبار مواد تولید سالح شیمیایی فاش شد

* ارتش س��وریه موفق شد انبار سالح های شیمیایی ساخت عربستان را در 
حومه دمشق کشف کند.

* دولت س��وریه: طرف های خارجی در مجهز کردن تروریس��ت ها به سالح 
شیمیایی دست دارند.

* در پ��ی هش��دارهای اخیر آمریکا و برخی کش��ورهای غربی درباره جنگ 
احتمالی علیه سوریه، مسکو ناوگان خود در دریای مدیترانه و دریای سیاه را 

به حالت آماده باش کامل درآورد.
* انبار مواد تولید سالح شیمیایی در منطقه تحت کنترل تروریست ها کشف شده است.
* گروه تروریستی جبهه النصره دولت سوریه را به حمله شیمیایی تهدید کرد.
* عملیات بزرگ ارتش سوریه برای پاکسازی تروریست ها همچنان ادامه دارد.

* 150 تروریست در روز اول عملیات ارتش سوریه به هالکت رسیدند. 
* سردار جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح: آمریکا محدوده خط قرمز 
جبهه سوریه را می داند و هرگونه عبور از خط قرمز سوریه پیامدهای شدید 

برای کاخ سفید در پی خواهد داشت.
* جنگ تروریستی موجود در سوریه، محصول طراحی و برنامه ریزی آمریکا 

و ارتجاع منطقه علیه مقاومت است.
* رسانه های غربی از جمله رویترز، اسکای نیوز، خبرگزاری فرانسه و... اظهارات 
س��ردار جزایری پیرامون هشدار ایران به آمریکا درباره عبور از خط  قرمز در 
جبهه سوریه را به صورت گسترده بازتاب دادند.             صفحات آخر و2

* در آخرین مجمع عمومی بانک مرکزی که با حضور رئیس جمهور و 
وزرای اقتصاد، نفت و صنعت و تجارت برگزار شد ولی اهلل سیف به عنوان 
رئیس کل جدید بانک مرکزی انتخاب شد.                        صفحه4

سیف رئیس کل
بانک مرکزی شد

سیاهپوستان در تظاهرات واشنگتن مخالفت خود را با جنگ افروزی در دیگر کشورها اعالم کردند. آنها فریاد می زدند: »به جای جنگ برای ما شغل ایجاد کنید.« همزمان با این تظاهرات تازه ترین 
نظرسنجی نشان داد که 60 درصد مردم آمریکا مخالفت خود را با دخالت نظامی پنتاگون در سوریه اعالم کرده اند.

سرپرست
 وزیر نیست!

آقای خاتمی!
خط شما یا خط امام؟!
* نقطه ضعف دولت جدید می تواند نزدیکی با دولت سازندگی باشد

* حرف های حجاریان را کس دیگری می گفت اصالح طلبان چه بالیی بر سرش می آوردند؟
* آن جنایت صدام خوب بود ولی این جنایت وحشیانه بود!


