
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 دوم

اداره پیمان و رسیدگی اداره کل راه و شهرسازی
استان همدان

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

بارکد 0225975

آگهی تغییرات شرکت ترابری بین المللی 
تهران سهامی خاص به شماره ثبت 4491 

و شناسه ملی 10862037537
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/3/19 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مال��ی 1392/12/30 به 

تصویب رسید.
2- س��ازمان حسابرسی به شناس��ه ملی 10101136332 به سمت 

بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
3- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

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

م الف 51430

بارکد0123757

آگهی تغییرات شرکت منادیان بصیرت 
سهامی خاص به شماره ثبت 419783 

و شناسه ملی 10610060096
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده مورخ 

1391/11/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 محل ش��رکت به آدرس تهران اتوبان بس��یج روبروی بزرگراه 
ش��هید محالتی خ ش��هید فهمی��ده مجتمع 5 آذر کدپس��تی 
1781813113 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 

فوق اصالح گردید.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
م الف 51420

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره م��ورخ 1391/11/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1-سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
ش��رکت طلیعه سروش پایدار سهامی خاص با نمایندگی آقای 
حمید احمدی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمای 
توس��عه کار س��هامی خاص با نمایندگی خانم فاطمه کرمی به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تامین اعتماد زاگرس 
سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین نویدی چافی به سمت 

عضو هیئت مدیره.
2-کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک 
س��فته برات و قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل و 
یک��ی از اعضای هیئت مدیره و در غی��اب مدیرعامل با امضای 
دو نف��ر از اعضاء هیئ��ت مدیره متفقا همراه با مهر ش��رکت و 
س��ایر اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضای مدیرعامل و یا یکی 

از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاری��خ 1392/3/26 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و موسس��ات 

غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
 واحد ثبتی تهران

بارکد 1555493

آگهی تغییرات شرکت امین اعتماد 
پیشرو سهامی خاص

 به شماره ثبت 426162 
و شناسه ملی 10320787130 

م الف 51431

1- عملیات گازرس�انی به روستای گونه از توابع فرمهین 
)اجرای 5900 متر شبکه پلی اتیلن و 55 مورد انشعاب(
2- ش��رکت گاز اس��تان مرک��زی ب��ه آدرس اراک، خیاب��ان
 امام خمینی، ساختمان مرکزی گاز استان مرکزی، طبقه دوم، 

اطاق 215، امور پیمانها.
3- دریافت اس��ناد ارزیابی و اعالم آمادگی حداکثر تا 10 روز 

پس از تاریخ درج آگهی نوبت دوم در روزنامه.
4- میزان تضمین شرکت در مناقصه برابر مصوبه هیئت دولت 

به شماره ت 28493 ه� مورخ 82/8/11 خواهد بود.
5- زم��ان ارائه مدارک پ��س از تاریخ درج آگهی نوبت دوم در 

روزنامه.
مناقصه گران می توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتر به پایگاه 
اطالع رسانی WWW.shana.ir و سایت اینترنتی شرکت 
)بخ��ش   WWW.nigc-mpgc.ir اس��تان مرک��زی  گاز 
آگهی ها- مناقصه های پیمان( مراجعه و یا با ش��ماره تلفنهای 
4-2412081-0861 ام��ور قراردادهای ش��رکت گاز اس��تان 

مرکزی تماس حاصل فرمایند. تلفکس: 0861-2776660

آگهی فراخوان
 مناقصه )92-31(
شرکت ملی گاز ایرانشماره: 233190

شرکت گاز استان مرکزی
)سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی

نوبت اول

صمیمانه ترین تبریکات را جهت حس��ن انتخ��اب حضرتعالی به عنوان 
ریاس��ت بانک مرکزی ای��ران تقدیم می داریم، با توج��ه به توانایی های 
علم��ی و تخصص��ی و تجربه جنابعالی، انش��اءاهلل امیدواری��م در اتخاذ 
سیاس��ت های پولی و ارزی مناس��ب در جهت رشد و شکوفایی تولید و 

صادرات میهن اسالمی موفق باشید.
شرکت ریسندگی گیالن

جناب آقای دکتر سیف

اداره کل ارتباطات و عالئم الکتریکی راه آهن جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد مناقصه »عملیات کانال کنی و 
کابل کشی فیبرنوری از ایستگاه راه آهن زاهدان- میرجاوه- میل72 به طول 94 کیلومتر« را طبق شرایط مندرج 
در اسناد به شرکت های دارای گواهینامه صالحیت انجام کار از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست محترم 

جمهور در یکی از رشته های ارتباطات یا تأسیسات و تجهیزات یا راه و ترابری با رتبه حداقل5 واگذار نماید.
متقاضیان می توانند به منظور شرکت در ارزیابی کیفی و خرید اسناد ارزیابی، از تاریخ انتشار آگهی لغایت چهارشنبه مورخ 
92/6/13 با در دست داشتن معرفی نامه معتبر به آدرس: تهران- میدان آرژانتین- خیابان آفریقا- ساختمان مرکزی راه آهن 
ج.ا.ا- طبقه پانزدهم- اداره کل ارتباطات و عالئم الکتریکی- اداره تدارکات مراجعه نمایند. مهلت تحویل اس��ناد ارزیابی تا 
ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 92/6/26 به آدرس فوق الذکر می باشد. قیمت خرید اسناد ارزیابی کیفی 200.000 )دویست 
هزار( ریال به حساب شماره 67-574 نزد خزانه بانک مرکزی ایران به نام راه آهن جمهوری اسالمی ایران قابل پرداخت در 
کلیه ش��عب بانک ملی می باش��د. متعاقبا از شرکتهایی که حائز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی باشند برای شرکت در مناقصه 

دعوت به عمل می آید. تضمین شرکت در مناقصه 100.000.000 ریال می باشد.

فراخوان مناقصه 
شماره: 33/91/24

اداره کل ارتباطات و عالئم الکتریکی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

وزارت راه و شهرسازی
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران )سهامی خاص(

م الف 2262

ش�رکت مخابرات اس�تان ف�ارس در نظر دارد نس��بت به 
اجرای عملیات حفاری و کابلکش�ی مس�کن مهر طالب 
و ش�هرک فرهنگیان براس��اس مش��خصات فنی موجود در 
اس��ناد و دس��تورالعمل های اجرایی از طری��ق مناقصه عمومی 
اق��دام نماید. ل��ذا از کلیه پیمان��کاران حقوقی واجد ش��رایط 
ک��ه دارای رتبه بندی مرتبط از معاون��ت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی ریاس��ت جمهوری می باش��ند دع��وت بعمل می آید. 
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به پرتال این شرکت به آدرس

 WWW.SHIRAZTEL.CO.IR مراجعه نمایید.
شرکت مخابرات استان فارس

WWW.SHIRAZTEL.CO.IR

آگهی مناقصه
 شماره 92/35

شرکت مخابرات استان فارس

1( دستگاه مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهیدبهشتی
2( موضوع مناقصه: واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان و بیماران بیمارستان شهید مفتح ورامین

3( شرایط مناقصه:

4( مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 25/000/000ریال )بیست و پنج میلیون ریال( به صورت ضمانتنامه بانکی یا رسید پرداخت نقدی
5( محل دریافت اس�ناد و ارائه پیش�نهادات: تهران، بزرگراه ش��هید چمران، ولنجک، خیابان یمن، خیابان شهید اعرابی، جنب 
بیمارس��تان آیت ا... طالقانی، دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، ساختمان شماره)1( ستاد، طبقه دوم، 

دبیرخانه مدیریت تشکیالت، آموزش و بودجه برنامه ای
6( مهلت دریافت اسناد: 7 روز از تاریخ چاپ آگهی نوبت اول

7( شرکت کنندگان بایستی بابت هزینه خرید اسناد مبلغ 50/000ریال به شماره حساب 99901603 به نام درآمد غیرقابل برداشت 
نزد بانک رفاه کارگران شعبه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کد 196 واریز و رسید آن را همراه با معرفی نامه کتبی ارائه نمایند.

* هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی شهید بهشتی

 آگهی تجدید 
مناقصه عمومی 

شامناهارصبحانهوعده

132300140حجم کار روزانه )پرس( با احتساب 20% افزایش یا کاهش

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی م الف2287

ش�رکت پایانه های نفتی ایران )س�هامی خاص( در نظر دارد 
انج��ام خدمات موضوع مناقصه را با در نظر گرفتن ش��رایط کلی 
ذی��ل و از طریق فراخوان عمومی ارزیاب��ی کیفی مناقصه گران به 

پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
الف(  نوع فراخوان: مناقصه عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران/ 

دومرحله ای
ب( نام و نش�انی دستگاه مناقصه گزار: استان بوشهر- جزیره 

خارک- شرکت پایانه های نفتی ایران
ج( موضوع مناقصه: انتخاب پیمانکار جهت اجرای پروژه بازرسی 
داخل��ی خطوط لول��ه زیردریایی انتقال نفت خ��ام گناوه- خارک 

 )High Resolution MFL&TFI( توسط توپک هوشمند
د( ن�وع و مبل�غ تضمین ش�رکت در مناقص�ه: توانایی ارائه 
ضمانت نامه بانکی ش��رکت در مناقصه ب��ه مبلغ 276،225،737 
ری��ال یا مبلغ 8،401 یورو و همچنین ضمانت نامه بانکی حس��ن 
انج��ام تعهدات )به صورت یورویی ی��ا معادل ریالی آن به نرخ ارز 
مبادله ای در زمان انعقاد قرارداد( در صورت برنده شدن به میزان 

5 درصد نرخ پیشنهادی برنده مناقصه
ه( مح�ل، مدت زم�ان اجرای خدم�ات و ب�رآورد کارفرما: 
مح��ل اجرای پروژه چندراهه گناوه تا جزیره خارک و مدت زمان 
پیمان 24 ماه شمس��ی و دوره نگهداری یکسال شمسی و برآورد 
تخمینی کارفرما برابر با 2،734،529 )دو میلیون و هفتصد و سی 

و چهارهزار و پانصد و بیست و نه( یورو می باشد.
و( مدت اعتبار پیش�نهاد: مدت اعتبار پیش��نهاد از تاریخ ارایه 

پیش��نهاد مالی به مدت سه ماه شمسی که این مدت قابل تمدید 
تا سی روز دیگر می باشد.

ز( زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی:
1- کلیه مناقصه گران واجد شرایط می توانند از تاریخ انتشار آگهی 
نوبت دوم به مدت 14 روز به سایت اینترنتی شرکت پایانه های نفتی 
ایران به آدرس www.nioc-iotc.com )قسمت امور پیمانها( 
مراجعه و نسبت به دریافت و تکمیل، مهر و امضای آن ها و الصاق 
مس��تندات مربوطه به همراه سایر اسناد مدارک و گواهینامه های 
ذکر ش��ده در آگهی و س��ایت پیش گفته اقدام نمایند. همچنین 
مناقصه گران می توانند جهت رویت آگهی تکمیلی به س��ایت های
http://iets.mporg.ir .WWW.SHANA.IR

و www.nioc-iotc.com  مراجعه نمایند.
2- جهت تحویل مدارک )ارائه اصل فرمهای تکمیل شده ارزیابی  
 PDF و م��درک مورد نیاز در این فراخوان ب��ه صورت یک فایل
ش��ده بر روی یک CD( به آدرس ته��ران- میدان آرژانتین- اول 
خیابان بیهقی- روبروی فروش��گاه شهروند و بانک سامان- پالک 
28- ش��رکت ملی نفت ایران- طبقه همکف- ش��رکت پایانه های 
نفت��ی ای��ران- تلف��ن 88534524-021 کمیته فن��ی بازرگانی 
مراجع��ه گردد. بدیهی اس��ت به مدارک ناق��ص و مدارکی که به 

صورت فایل PDF ارائه نمی گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کارفرم��ا در رد و ی��ا قبول مدارک مناقصه گ��ران در تمام مراحل 

اختیار تام خواهد داشت.

آگهی فراخوان عمومی
 ارزیابی کیفی مناقصه گران 

مناقصه شماره م ع پ/92/017

روابط عمومی

نوبت اول

م الف 1121

شرکت ملی نفت ایران
شرکت پایانه های نفتی ایران )سهامی خاص(

سال هفتادو دوم q  شماره q 20577  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( چهار شنبه6 شهریور q  1392 20 شوال q  1434 28 آگوست2013

خبر ویژه
یادداشت روز

* الجزیره: با وجود تشدید فشارها تظاهرات طرفداران مرسی در شهرهای مختلف مصر ادامه دارد.
* بازداشت طرفداران مرسی و رهبران اخوان همچنان ادامه دارد.

* وزارت کشور مصر از دستگیری ده ها عضو دیگر اخوان طی دو روز گذشته خبر داد.                  صفحه آخر

اعتراض و بازداشت مردم مصرهمچنان ادامه دارد

* حزب اهلل: عملیات تروریس��تی ش��مال لبنان 

نتیجه یک تصمیم گیری بین المللی است.

* انقالبی��ون بحرین دعوت دوباره آل خلیفه را 

برای مذاکره نپذیرفتند.

* با تصمیم دادگاه ف��درال، نوری مالکی برای 

سوم نخست وزیر عراق می شود. بار

* در پی افشای جاسوسی آمریکا ،سازمان ملل 

از کاخ سفید توضیح خواست.          صفحه آخر

* وزی��ر نف��ت: اگر بخواهی��م بنزی��ن را با قیمت 
بازارهای منطقه یعنی بیش از 3 هزار تومان در هر 
لیتر بدهیم باید خودروهای کم مصرف تولید کنیم.

* تغیی��رات مدیریتی در وزارت نفت تا 10 روز 
آینده ادامه خواهد داشت.

* مع��اون س��تاد مبارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز 
تش��کیل 480 میلیارد توم��ان پرونده تخلف  از

ارزی خبر داد.
* ایران و عمان یادداش��ت تفاه��م گازی امضا
کردند.                                            صفحه4

زنگنه: شرط افزایش قیمت بنزین
تولید خودروی کم مصرف است

فرستاده سازمان ملل به دمشق
حمله شیمیایی کار شورشیان است

صفحه2 صفحه2

ظریف: موضع ایران در قبال آمریکا
همان نظر رهبر انقالب است

ناگفته های رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی 
در گفت وگو با کیهان

ناقوس جنگ به صدا درآمد
فرمان آماده باش در سوریه

رسانه های غربی: حمله نظامی قریب الوقوع است

* دمش��ق: آماده دفاع از کشور هس��تیم و به هرگونه تجاوز جنایتکارانه 
پاسخ می دهیم.

* وزیر اطالع رس��انی س��وریه: در صورت تجاوز نظامی به سوریه دمشق 
شجاعانه از خود دفاع خواهد کرد.

* مسئله استفاده از سالح شیمیایی بهانه است.
* کارشناسان مسائل نظامی سوریه: حمله نظامی آمریکا به سوریه تفریح 

نیست، رفتن به جهنم است.
* ماجراجویی علیه سوریه حوادث ناگواری به دنبال دارد.

* ناوشکن های آمریکایی در دریای مدیترانه آماده شلیک شدند.
* نی��روی دریایی س��لطنتی انگلیس ناو جنگی خ��ود را که توان حمل 

هلی کوپتر دارد به دریای مدیترانه اعزام کرد.
* گروه��ی از جنگنده ها و هواپیماه��ای ترابری ارتش انگلیس در پایگاه 

هوایی قبرس مستقر شدند.
* روسیه 16 کشتی جنگی خود را در دریای مدیترانه مستقر کرد.

* س��خنگوی وزارت خارج��ه: موض��ع ایران در خص��وص حمله نظامی 
به سوریه صراحتا به فلتمن اعالم شد.                               صفحه آخر

* حجت االس��الم و المسلمین دکتر سیدصدرالدین شریعتی: وقتی آمدیم 
دانش��کده عالمه طباطبایی که به نام مفس��ر بزرگ قرآن است، گروه قرآن 

نام فیلسوف بزرگ اسالمی است، اما فلسفه اسالمی نداشت! نداشت! به 
* وقتی کالس ها را جدا کردیم معدل های دانش��جویان تا دو نمره رش��د کرد، 
قبولی های ما زیاد شد. ما سال اول بیش از 1200 مشروطی داشتیم، کالس ها را 
که مجزا کردیم به کمتر از 600 نفر رسید. یعنی نصف شد، حتی کمتر از نصف.

* روزی که ما آمدیم، در دانش��کده حقوق، بر س��ر یک دختر چهار تا پسر 
چاقو کشیدند! بعد از تفکیک کالس ها بروید دانشگاه را نگاه کنید؛ دخترها 
یک گوش��ه نشسته اند درس می خوانند؛ پسرها هم آن طرف. ورودم آنطور 
بود و امروز اینطور است؛ این برای من خیلی ارزش دارد. من االن احساس 
آرامش می کنم.                                                             صفحه8

* وزی��ر امور خارج��ه: مواضع ما در خصوص آمریکا کامال روش��ن اس��ت و 
به صراحت از سوی رهبر معظم انقالب و رئیس جمهور مطرح شده است.

* در جریان سفر سلطان قابوس به تهران هیچ موضوع ویژه ای درباره آمریکا 
مطرح نشد.                                                                  صفحه3

* موسوی یا حزب مشارکت؟! کدام یک به اصالح طلبان ضربه زدند
* واشنگتن تایمز: آمریکا به هر حال بازنده جنگ سوریه است

آمریکا نمی داند تالفی سوریه 
چه قدر سهمگین است روز واقعه 

نزدیک است !


