
موسس�ه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی درنظر 
دارد انجام حفاظت فیزیکی موسس�ه رازی کرج خود 
را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط که 

تجربه کافی دراین زمینه دارند واگذار نماید.
متقاضیان می توانند در س��اعات اداری به جزء ایام تعطیل 
به امور قراردادهای موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی 
رازی ش��عبه کرج، دبیرخانه کمیس��یون معامالت و یا به 
س��ایت اینترنت��ی www.rvsri.ac.ir مراجعه و اس��ناد 

مناقصه را دریافت نمایند.
آدرس مناقصه گ�زار: موسس��ه رازی واق��ع در ک��رج- 
حص��ارک- موسس��ه تحقیق��ات واکس��ن و سرم س��ازی 
رازی-تلف��ن 02634570038 الی 46 و ش��ماره فاکس 

 026345552194
- سایر اطالعات و جزئیات دراسناد مناقصه موجود می باشد.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 92/38
وزارت جهاد کشاورزی

موسسه تحقیقات واکسن 
و سرم سازی رازی

 نوبت اول 

به موجب نامه ش��ماره 05924143 م��ورخ 1392/2/29 و به موجب 
صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/11/1 مرکز اصلی 
ش��رکت خدمات بازرگانی توان بار درنا س��هامی خاص به شماره ثبت 
4915 واحد ثبتی قائم شهر به نشانی استان تهران- تهران م ونک خ 
مالصدرا خ شیرازی شمالی دانشور شرقی بن بست دانش پ 7 واحد2 
غرب��ی کدپس��تی 1994812345 انتقال یاف��ت و در این اداره تحت 
ش��ماره 438509 به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1392/4/16 از لحاظ 
امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

آگهی انتقالی شرکت خدمات بازرگانی
 توان بار درنا سهامی خاص

به استناد مصوبه هیئت مدیره مورخ 1392/3/27 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد:

آقای فیض اله محمدخانی دارای کدمل��ی 0069007594 بنمایندگی 
شرکت سامان پالستیک به شماره ملی 10100631938 بعنوان رئیس 
هیئت مدیره و آقای مرتض��ی محمدی دارای کد ملی 2060333849 
بنمایندگی شرکت پخش پارس کندر به شماره ملی 10102443892 
بعن��وان نای��ب رئی��س هیئت مدی��ره و آق��ای علیرضا مهرب��ان دارای 
کدمل��ی 0937686141 بنمایندگ��ی ش��رکت بوژان به ش��ماره ملی 
10101259915 بعن��وان عض��و هیئت مدی��ره و مدیرعام��ل تعیی��ن 

گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و 

یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه یک نفر از آقایان عبدالصالح 
نهاون��دی دارای کدملی 0040258319 با س��مت مدی��ر امور مالی و 
ی��ا محمدجواد منتظری علی آبادی دارای ک��د ملی 0383461847 با 
سمت مدیر حسابرسی داخلی و یا محسن محمدخانی مدیر امور اداری 
دارای کد ملی 0045784329 ممهور به مهر ش��رکت و سایر نامه های 
اداری با امضا آقای محسن محمدخانی مدیر امور اداری دارای کد ملی 

0045784329 ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت کندر سهامی خاص 
به شماره ثبت 82884 و شناسه ملی 10101275087

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بط��ور فوق العاده مورخ 

91/12/12 ش��رکت مزب��ور که در تاری��خ 92/2/14 واصل گردید 

مؤسس��ه حسابرس��ی پارس ارکان تراز به ش��ماره ثبت 30977 و 

شناسه ملی 10320847692 بسمت بازرس اصلی و علی قریشی 

طیبی به ش��ماره ملی 2140168038 بس��مت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

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

آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی فرتاب 
سهامی خاص ثبت شده به شماره 37202 

و شناسه ملی 10100836210

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران      مدیریت بازرگانی
موضوع مناقصه: خرید تعداد 5 دستگاه هدایت سنج و 5 دستگاه میلی پور

DVD-92086-TR طی تقاضای شماره
تاریخ، مهلت، نشانی محل دریافت و تحویل استعالم کیفی مناقصه گران:

از کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان مربوطه دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ انتشار آخرین آگهی 
 WWW.MONAGHESE.NIOPDC.IR و WWW.IETS.MPORG.IR روزنامه با مراجعه به س��ایتهای
بخش مناقصات س��تاد نس��بت به تکمیل فرم ارزیابی کیفی مربوط به مناقصه گران اقدام و این فرم را بهمراه سایر مدارک 
درخواس��تی به اداره خریدهای داخلی این ش��رکت واقع در تهران- خیابان ایرانشهر ش��مالی- روبروی پارک هنرمندان- 

جنب خیابان برادران شاداب- پالک1- طبقه دوازدهم تحویل نمایند.
تلفن های تماس: 84121032-88327085

نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: 38/000/000 ری��ال که به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد قابل 
ارائه می باشد.

فراخوان مناقصه عمومی 
دو مرحله ای

م الف 2306

نوبت دوم

ش�رکت غله و خدم�ات بازرگان�ی منطقه یک 
اس�تان مرکزی در نظر دارد عملیات حمل گندم 
از انبارهای مباشرین و کمیسیون های خرید در سطح 
استان به کارخانجات و سیلوها و انبارهای شرکت در 
س��ال جاری را از طریق مناقص��ه واگذار نماید، لذا از 
کلیه ش��رکت های حمل ونقل واجد ش��رایط و دارای 
تجربه و تخصص کافی در امور حمل ونقل مورد تایید 
سازمان پایانه ها دعوت می شود جهت کسب اطالع و 
دریافت اسناد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت سه روز 
کاری به دفت��ر واحد حقوقی و ام��ور قراردادها واقع 
در اراک، خیابان 15 خرداد، جنب دادسرای عمومی 
و انقالب ش��رکت غله وخدمات بازرگانی منطقه یک 

مراجعه و نسبت به اخذ اسناد مناقصه اقدام نمایند.

آگهی تجدید مناقصه

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:

شماره ردیف
موضوع مناقصهفراخوان

مبلغ سپرده 
تضمین شرکت 
در مناقصه)ریال(

مدت 
اجرای کار

مبلغ برآورد 
اولیه )ریال( 

رشته
 و گروه 
پیمانکار

محل 
دستگاه نظارتاعتبارات

نیرورسانی به چاه شماره 4 مسکن مهر 179
عمرانینیرو2326/652/772ماه32/665/277شهر جدید سهند

رئیس گروه انرژی شرکت با 
هماهنگی نماینده مجری طرح 

آبرسانی به شهر جدید سهند

280

انجام خدمات تنظیفی و پشتیبانی و امور 
مربوط به کارگر یدی در آب و فاضالب 

شهرهای اهر، هریس، ورزقان، کلیبر، سراب، 
بستان آباد، میانه و هشترود

مدیر امور خدمات عمومی با غیرعمرانی-127/962/240/000 ماه305/767/200
هماهنگی مدیر امور اداری

لذا از کلیه واجدین صالحیت دعوت می گردد ظرف مدت ده روز از تاریخ درج آگهی با در نظر گرفتن موارد ذیل، به آدرس تبریز- بلوار 29 بهمن- جنب دانشگاه تبریز- امور 
قراردادها- تلفن: 3304091-0411 و فکس: 3309992-0411 مراجعه و ضمن واریز مبلغ 200000 ریال به ازاء هر مناقصه به حساب جام شماره 7221124733 بانک 
ملت باجه آب و فاضالب تبریز )کد شعبه 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.
الف( به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ب( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ج( پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب 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

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

 آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
شماره های 79 و 80 سال 92

شرکت سهامی آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

 نوبت اول 
وزارت نیرو

شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی به نمایندگی از طرف شرکت برق منطقه ای تهران در نظر دارد، 4 قلم رزین راکد و مازاد بر نیاز شرکت برق منطقه ای 
تهران به ش��رح ذیل را در نیروگاه ش��هید رجائی واقع در کیلومتر 25 اتوبان قزوین- کرج به شماره تلفن های 12-2562311-0281 و 88796681-021 داخلی 

6073 شامل:

را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.
از کلیه متقاضیان خرید درخواست می گردد از تاریخ درج این آگهی تا تاریخ 92/6/24 از ساعت 9 الی 13 به اداره قراردادهای شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی به آدرس 
کیلومتر 25 اتوبان قزوین- کرج مراجعه و با دریافت اوراق شرایط مزایده و بازدید از مجموعه مورد نظر در نیروگاه شهید رجائی پیشنهاد خود را در روز یکشنبه مورخ 92/7/7 
از ساعت 9 صبح الی 13 به اداره قراردادها تحویل نمایند. )بدیهی است تحویل پاکت پیشنهادی قبل و یا بعد از تاریخ و زمان ذکر شده به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.( افتتاح 
پاکات در ساعت 9:30 روز دوشنبه مورخ 92/7/8 در محل فوق  انجام می پذیرد، حضور پیشنهاددهندگان در جلسه بالمانع می باشد. ضمنا شرکت کنندگان محترم در صورت 
برنده شدن  می بایست باتوجه به اجرای قانون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پرداخت 6٪ بهای کل کاال و کلیه هزینه های کارشناسی و قیمت گذاری عالوه بر مبلغ 

پیشنهادی خود اقدام و سپرده شرکت در مزایده را فقط بصورت ضمانتنامه بانکی بنام تمرکز سپرده نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران واریز نمایند.
الزم به یادآوری میباش��د پیش��نهاددهندگان محترم می بایست بابت هر مجموعه 10٪  مبلغ پیشنهاد کل قیمت خود را بعنوان سپرده ارائه نمایند. متن این آگهی 

را می توانید در سایت اینترنتی ذیل مشاهده کنید.
http://tender.tavanir.org.ir :سایت معامالت توانیر

http://www.rajaeepowerplant.ir :روابط عمومی برق تهرانسایت نیروگاه شهید رجایی
صرفه جویی نیاز امروز و فردا

حدود 17000 کیلوگرم1- رزین کاتیونی قوی s100ws با ظرفیت 1.9 تا Eq/L( 1.8( اکی واالن گرم بر لیتر
حدود 9000 کیلوگرم2- رزین آنیونی قوی با ظرفیت Eq/L( 0.5( اکی واالن گرم بر لیتر

حدود 2500 کیلوگرم3- رزین کاتیونی ضعیف و قوی مخلوط
حدود 4000 کیلوگرم4- رزین ضایعاتی

آگهی مزایده عمومی 
شماره 3/الف/92 وزارت نیرو

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

م الف 2358

 نوبت اول 
آگهی مناقصه عمومی

شرکت ملی پخش  یک مرحله ای
فرآورده های نفتی ایران منطقه قزوین

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران- منطقه قزوین
ضمنا متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایتهای ذیل مراجعه فرمایند. 

  http://iets.mporg.ir، http:// monaghese.niopdc.ir
انتشار نوبت اول آگهی 92/6/12            انتشار نوبت دوم آگهی 92/6/17

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران- منطقه قزوین در نظر دارد تامین مصالح و اجرای عملیات توسعه و اصالح لوله کشی آبرسانی و آبیاری فضای سبز انبار نفت را از طریق 
مناقصه عمومی به شرح ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مناقصه شماره Tnd92/03/815عنوان

تامین مصالح و اجرای عملیات توسعه و اصالح لوله کشی آبرسانی و آبیاری فضای سبز انبار نفتموضوع مناقصه و محل اجرای آن:

ریال 1/515/845/458مبلغ برآورد:

ریال 35/000/000مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب سیبای 4120011300007 بنام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قزوین ) شماره شناسه نوع تضمین:
36300000039( نزد بانک ملی شعبه ولیعصر قزوین و دریافت رسید وجه از امور مالی منطقه قزوین

پس از انتشار نوبت دوم آگهی تا تاریخ: 92/6/25 ساعت:16مهلت خرید اسناد مناقصه:

واریز مبلغ 300/000 ریال به حساب سیبای 4120011300007 بنام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قزوین ) شماره شناسه 36300000039( هزینه خرید اسناد مناقصه:
نزد بانک ملی شعبه ولیعصر قزوین و دریافت رسید وجه از امور مالی منطقه قزوین

تا تاریخ 92/7/8 ساعت: 16مهلت قبول پیشنهادها:

تاریخ : 92/7/10  ساعت: 14ساعت و تاریخ بازگشایی پیشنهادها:

تاریخ: 92/7/6  ساعت: 14ساعت و تاریخ جلسه توضیح اسناد:

قزوین- کیلومتر 3 جاده قدیم تهران- ساختمان ستادی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قزوین- طبقه همکف- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادها:
تلفن 2559459-0281 و 2554334-0281 فاکس 0281-2550878

شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه:

رعایت کامل الزامات مندرج در اسناد مناقصه از جمله:
1- داشتن رتبه بندی حداقل پایه 5 در رشته تاسیسات و تجهیزات و ابنیه از معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی ریاست جمهوری.

.)HSE( 2- دارا بودن توانمندی بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی
3- داشتن حداقل یک نمونه قرارداد مشابه کار موردنظر فوق.

4- تکمیل و ارائه مدارک ذکر شده در فرم اطالعات شرکتهای حاضر در مناقصه مربوط به حراست الزامیست.
1335907شماره ثبت در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات:

شرکت در جلسه بازگشایی پیشنهادات و توضیح اسناد برای خریداران اسناد مناقصه بالمانع خواهد بود. هر تعداد پیشنهاد واصله بازگشایی خواهد گردید.

سال هفتادو دوم q  شماره q 20581  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه16صفحه ویژه نامه خودرو و نيازمندي های ویژه تهران( سه شنبه12 شهریور q  1392 26 شوال q  1434 3 سپتامبر2013

خبر ویژه
یادداشت روز

* مردم بحرین در مراس��م تشییع پیکر شهید 

22ساله: نمی گذاریم خون شهدا پایمال شود

* جنبش فتح 3 دور مذاکره با رژیم صهیونیستی 

را بی حاصل خواند.

* با انتش��ار اسناد جدید اس��نودان، جاسوسی 

واشنگتن از وزارت خارجه فرانسه لو رفت.

* ی��ورش پلی��س به تظاه��رات ض��د دولتی 

درپایتخت مکزیک.                      صفحه آخر

محاکمهمحمدمرسیو14مسئولاخوان
دردادگاهنظامیمصر

بدرقه باشکوه
مردم تهران سنگ تمام گذاشتند

* بشار اس��د رئیس جمهور سوریه 
در دیدار با هیئ��ت پارلمانی ایران: 
موضع گی��ری اصول��ی جمه��وری 
اسالمی ایران در قبال بحران سوریه 
از عوامل مهم در جلوگیری از حمله 

آمریکا و هم پیمانانش بوده است.
راس  در  صهیونیس��تی  رژی��م   *
اولویت های کنگره آمریکا قرار دارد، و 
انگیزه اصلی اعضای کنگره از همراهی 
نکردن با نقشه دولت اوباما، نگرانی از 
پیامدهای اینگونه اقدامات نظامی بر 

امنیت رژیم صهیونیستی است.

تشکیل زنجیره انسانی در شهرهای سوریه
مردم: آماده جنگ با آمریکا هستیم

آخرین خبرها از ماجراجویی  آمریکا و متحدانش در منطقه   در پی احتمال حمله آمریکا به سوریه

 گسترش اعتراض های ضد جنگ در شهرهای بزرگ جهان

صفحه2 صفحه2

در دیدار با هیئت پارلمانی ایران

بشار اسد: مواضع اصولی ایران
از حمله آمریکا به سوریه جلوگیری کرد

* رئیس مجلس شورای سوریه: اتحادیه عرب به بازیچه عربستان تبدیل شده است 
و موضع این اتحادیه در قبال سوریه لکه ننگی بر پیشانی نهادهای عربی خواهد بود.

* محمد ترکی الس��ید وزیر مش��اور هیئ��ت دولت س��وریه: حمایت های 
جمهوری اس��المی ایران از سوریه س��بب ادامه پایمردی مردم و نظام این 

کشور در مقابله با فتنه دشمنان شده است.
* عالءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: سه 
محور حمایت جمهوری اسالمی ایران از سوریه به عنوان محور مقاومت و همچنین 
مخالفت ایران با هر حمله نظامی به س��وریه و محکوم نمودن حمله ش��یمیایی در 
مذاکرات هیئت پارلمانی با مقامات سوری مطرح شد.                             صفحه3

* ش��رکت های نفتی ش��ل، توتال، رپس��ول، اینپکس، 

او ام وی و اس��تات اویل برای بازدید از پروژه های نفت و 

گاز به ایران دعوت شده اند.

* گمرک از صادرات 15 میلیارد دالری کشور طی 5 ماه 

گذشته خبر داد.

* مع��اون وزی��ر کار و رفاه جزئیات برنام��ه دولت برای 

اشتغال را اعالم کرد.

* بهمنی رئیس کل س��ابق بانک مرکزی، ادعای س��هم 

50 درصدی مسکن مهر در تورم را رد کرد.

صفحه4
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صفحه آخر

صفحه3

* صدها آمریکایی معترض در نیویورک و لس آنجلس از مقامات واشنگتن خواستند سودای حمله به سوریه را کنار بگذارند.
* مخالفان جنگ در اسالمبول و حاتای ترکیه ماجراجویی تازه آمریکا در خاورمیانه را محکوم کردند.

* شهروندان اردنی با تجمع مقابل سفارت ایاالت متحده در امان، تهاجم به سوریه را تهاجم به کل دنیای عرب دانستند.
* معترضان مصری از موضع اتحادیه عرب در قبال سوریه به شدت انتقاد کردند.                         صفحه آخر

کلیدبود
یاسوئیچبولدوزر؟!

سناریوی اصالح طلبان
برای یارگیری از فراکسیون اکثریت
* مهاجرانی: نمی فهمم آمریکا و انگلیس چرا مشتی اوباش را ترجیح دادند

*تدبیر و امید برای مهار تورم ، مصرف انتخاباتی داشت؟!


