
صمیمانه ترین تبریکات را جهت حس��ن انتصاب حضرتعالی به عنوان 
قائم مقام وزی��ر صنعت، معدن و تجارت تقدی��م می داریم، امیدواریم 
در پرتو الطاف الهی و با توجه به تعهد و تخصص و تجارب ارزش��مند 

جنابعالی،  در هدایت سکان تولید میهن اسالمی موفق باشید.
شرکت ریسندگی گیالن

جناب آقای مهندس دوست حسینی

تجدید آگهی فراخوان ارزیابی 
)دو مرحله ای( شماره 92/2/123 م پ

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

ارتقاء سامانه ایمنی و آتش نشانی انبارهای نفت شمال شرق و شمال غرب تهران به صورت مجزا 
شامل:

کلیه عملیات مربوط به مطالعات و خدمات مهندسی )طراحی پایه و تفصیلی(- خرید کلیه اقالم و تجهیزات- 
انجام کلیه آزمایشات موردنیاز و عملیات نصب، اجراء و تست و راه اندازی هر یک از پروژه های مذکور در مدت 

هجده )18( ماه.
ب- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

توانای��ی ارای��ه تضمین )س��پرده( ش��رکت در مناقصه بص��ورت ضمانت نام��ه بانکی یا واریز نق��دی به مبلغ 
705/000/000ری��ال جه��ت مناقصه انبار نفت ش��مال غ��رب و مبلغ 545/000/000ری��ال جهت مناقصه 
انبار نفت ش��مال شرق بحساب سیبا به ش��ماره4120000031007 بانک ملی شعبه اقبال )کد 501( بنام 
مناقصه گزار )شرکت 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:
 http://iets.mporg.ir و http://monaghese. niopdc.ir از سایت های HSE برداشت فرم های ارزیابی کیفی و
تحویل فرم های تکمیل ش��ده به همراه مس��تندات برای هر یک از پروژه های مذکور )بصورت جداگانه( تا دو هفته بعد 
از درج نوبت دوم آگهی در جراید، به آدرس: تهران- خیابان ایرانشهر شمالی- نبش خیابان شاداب- شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران- طبقه س��یزدهم- س��الن1307- امور پیمان های مدیریت مهندس��ی و 
طرح ها- تلفن 84121126 )فرم های اس��تعالم ارزیابی کیفی و ارزیابی توانمندی بهداشتی، ایمنی و زیست 
محیطی پس از تکمیل با مس��تندات مربوطه در دو بس��ته جداگانه ارایه گردد( کلیه مستندات بایستی به مهر 

و امضاء پیمانکار و مشاور ممهور شود.
شرایط متقاضیان:

الف- داش��تن گواهی نامه صالحیت پیمانکاری حداقل پایه 4 در رشته تأسیسات و تجهیزات )قبلی( یا رشته 
نفت و گاز با معرفی مهندس��ین مش��اور همکار در رش��ته و گرایش نفت و گاز )با داشتن تجربه در کارهای 
مشابه( با ارایه موافقت نامه همکاری مشترک یا داشتن گواهی صالحیت طرح و ساخت در رشته اشاره شده 

از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.
ب- احراز امتیاز قابل قبول براساس 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
م الف2433

نوبت اول

 نوبت دوم 
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:

1/515/845/458 ریالمبلغ برآورد:

35/000/000 ریالمبلغ 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.

ش�رکت پاالیش گاز س�رخون و قشم در نظر دارد انجام خدمات ورزش خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار 
واجد ش��رایط و صالحیت  دار)دارای گواهی تائید صالحیت س��ال 1392 از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرتبط با نوع خدمات مذکور( به 
مدت دو سال واگذار نماید. میزان تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون )175،000،000( ریال می باشد که می بایست 
به صورت ضمانتنامه بانکی یا رس��ید بانکی واریز ش��ده به حساب جاری )سیبا( شماره 0106261115002 نزد بانک ملی شعبه شرکت ملی گاز 

هرمزگان بندرعباس )کد 7818( ارائه گردد.
لذا از کلیه مناقصه گران واجد شرایط دعوت می گردد ضمن اعالم آمادگی کتبی حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از تاریخ انتشار نوبت دوم این 
آگهی، جهت دریافت و تکمیل فرم اس��تعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران ) RFQ( به نش��انی الکترونیکی WWW.NIGC-SQGC.IR و یا 
به امور پیمانهای این ش��رکت واقع در بندرعباس کیلومتر 25 جاده بندرعباس میناب- دوربرگردان دوم به س��مت بندرعباس- بعد از پلیس راه 
میناب بندرعباس- س��مت راس��ت- جاده اختصاصی شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم- اداره مرکزی طبقه اول اتاق 154 مراجعه نمایند. اسناد 
مناقصه پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران طبق آئین نامه اجرائی بند )ج( ماده 12 قانون برگزاری مناقصات بین مناقصه گران واجد شرایط طبق 

جدول زمانی ذیل توزیع خواهد گردید.
زمان توزیع اسناد مناقصه: 92/7/10محل توزیع اسناد مناقصه: اداره مرکزی - دفتر امور پیمانها

زمان بازگشایی پیشنهاد قیمت: روز دوشنبه 92/7/22زمان تحویل پاکتهای پیشنهاد:  روز یکشنبه 92/7/21

آگهی مناقصه عمومی
یک مرحله ای شماره 92/13

تلفن های تماس: 2192643 و 2192647- 0761 
 نمابر: 2192640- 0761 

کد پستی: 79159-96489
صندوق پستی: 79145-3785

نشانی الکترونیکی جهت مشاهده متن آگهی: 
1-WWW.NIGC-SQGC.IR 

 2-WWW.SHANA.IR
3-http://iets.mporg.ir

روابط عمومی شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم

شرکت ملی گاز ایران
شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم

نوبت دوم

به اس��تناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 1391/12/6 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

1- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
نه��اد مجتمع اقتص��ادی کمیته ام��داد امام خمینی ب��ا نمایندگی آقای 
ابوالفضل حاجی حیدری به س��مت رئیس هیئت مدیره و شرکت معدن 
فرآور امداد س��هامی خاص با نمایندگی آقای احم��د زمانی گندمانی به 
س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و ش��رکت کش��ت و صنعت فتح و نصر 
کرمان س��هامی خاص با نمایندگی آقای جمش��ید نورصالحی به س��مت 
عضو هیئت مدیره و ش��رکت کشت و صنعت  میثاق امداد سهامی خاص 
با نمایندگی آقای ناصر آتش افروز به س��مت عضو هیئت مدیره و شرکت 
کش��ت و صنعت زرین خوشه اراک سهامی خاص با نمایندگی آقای ناصر 

طال��ب به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای ناص��ر طالب به نمایندگی از 
شرکت کش��ت و صنعت زرین خوشه اراک سهامی خاص به شماره ثبت 

1989 به سمت مدیرعامل.
2- اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

3- کلی��ه اوراق و اس��ناد تعهدآور باامضای مدیرعام��ل و یکی از اعضای 
هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل 

به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
درتاریخ 1392/2/29 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت 

و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

آگهی تغییرات شرکت عمران گستر امداد سهامی خاص 
به شماره ثبت 400057 و شناسه ملی 10320508185

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/2/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

1- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
آقای صابر میرزائی به ش��ماره ملی 0048785253 به س��مت رئیس 
هیئت مدیره و آقای سیدعلی اکرمی فر به شماره ملی 5228009256 
به س��مت عضو هیئ��ت مدیره و آق��ای علی بی تعب به ش��ماره ملی 
2291106627 به س��مت عضو هیئت مدی��ره و آقای مهدی رعنائی 
به ش��ماره ملی 1286013518 به س��مت مدیرعامل )خارج از اعضا 

هیئت مدیره(.
2- کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با دو امضا یکی امضای ثابت آقای 
مهدی رعنای��ی )مدیرعامل( و دیگری امضا متغیر آقای صابر میرزائی 
با کد ملی 0048785253 )رئیس هیئت مدیره( یا آقای ابراهیم حاج 
ابراهیم��ی )نائب رئیس هیئت مدیره( با ک��د ملی 0049687476 یا 
آقای عل��ی بی تعب )عضو هیئت مدیره( با ک��د ملی 2291106627 
مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری باامضا 

مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ 1392/3/6 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و موسس��ات غیرتجاری 

ثبت و مورد تأیید وامضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهشی 
و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان 

سهامی خاص به شماره ثبت 417283

مجله كيهان بچه ها 
حاوي مطالب علمي- ورزشي- داستاني مخصوص نوجوانان

 سه شنبه ها بصورت سراسري منتشر مي شود

به مناسبت  درگذشت ابوالشهید 
حاج نصرت اله رشیدی 
پدر گرامی آقای محمدرضا 
رشیدی مدیرعامل شرکت 
فروش��گاه های زنجیره ای 
رف��اه مجل��س یادب��ودی 

هوالباقی

روز یکش��نبه از س��اعت 15 ال��ی 17در مس��جد 
امام جعفر صادق)ع( واقع در میدان فلسطین برگزار 

می گردد.

سال هفتادو دوم q  شماره q 20585  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( یک شنبه17 شهریور q  1392 2 ذیقعده q  1434 8 سپتامبر2013

خبر ویژه

یادداشت روز

* شاخه های نظامی گروه های فلسطینی در رزمایش آمادگی مشارکت داشتند.
* رزمندگان با رژه در خیابان های غزه برای مقابله با هرگونه تجاوز رژیم صهیونیستی اعالم آمادگی کردند.

* رزمندگان فلسطینی حمله احتمالی آمریکا به سوریه و مذاکرات سازش را محکوم کردند.              صفحه آخر

پوتین: آمریکا حمله کند
در کنار سوریه خواهیم بود

ضمن محکوم کردن حمله احتمالی آمریکا به سوریه صورت گرفتدر پایان اجالس گروه 20 در سن پترزبورگ

رزمایش آمادگی رزمندگان فلسطین برای مقابله با رژیم صهیونیستی

* واش��نگتن از لبنان خواست در جنگ سوریه 

بی طرف باشد.

* درگیری پلیس ترکیه با دانشجویان معترض 

در آنکارا.

* ب��ا وجود تدابیر ش��دید امنیت��ی، انقالبیون 

بحرین چندین خیابان را مسدود کردند.

* ادامه اعتراض ها علیه حمله احتمالی آمریکا 

به سوریه.                                 صفحه آخر

3 کشته، ده ها مجروح و بازداشت 50 نفر
در تظاهرات ضد دولتی مصر

صفحه2 صفحه2

*آی��ت اهلل احمد جنتی: آقای کدخدایی ش��خص س��فارش ناپذیری بود و 
توانست همه کارها را با امانت داری و صداقت انجام دهد.

* آیت اهلل محمد یزدی: من هیچ گاه ریاس��ت طلبی و مقام خواهی در آقای 
کدخدایی ندیدم.

* آیت اهلل محمد مومن: امیدوارم آقای کدخدایی سمت سخنگویی شورای 
نگهبان را ادامه دهند.                                                      

  صفحه10

* رئیس جمهور روس��یه تاکید کرد در صورت حمله آمریکا به س��وریه، 
مسکو به این کشور کمک خواهد کرد.

* پوتین: توسل به زور علیه کشورهای دارای حاکمیت ممنوع است.
* نشست گروه 20 کمکی به نزدیکتر شدن دیدگاه های آمریکا و روسیه 

درباره سوریه نکرد.
* اکثر کشورها در مخالفت با حمله به سوریه با ما همصدا هستند.

* موضوع استفاده از سالح های شیمیایی در سوریه اقدامی تحریک آمیز 
از سوی عناصر تروریستی است.

* نیروهای مس��لح روسیه در حال آماده باش کامل هستند تا در صورت 
حمله به سوریه به این کشور کمک کنند.

* مورخ آمریکایی: عربستان سعودی و قطر در حال رشوه دادن به اعضای 
کنگره برای کسب موافقت آنها برای حمله نظامی به سوریه هستند.

* تحلیلگران آمریکایی: به نظر نمی رس��د کنگره آمریکا در آینده نزدیک 
تصمیم حمله نظامی به سوریه را تایید کند.

* باراک اوباما رئیس جمه��ور آمریکا اذعان کرد با توجه به مخالفت های 
داخلی و بین المللی برای حمله به سوریه راه سختی در پیش دارد.

* چن��د س��ناتور آمریکایی خواس��تار اس��تیضاح باراک اوبام��ا به دلیل 
سوءاستفاده از قدرت شده اند.                                      صفحه آخر

در اولین جلسه شورای شهر و مطابق آئین نامه

شهردار تهران امروز انتخاب می شود
صفحه11

در دیدار هیئت اعزامی اردن

والیتی: سوریه در عرصه بین الملل هم 
پیروز میدان است

* هیئت اردنی شامل افسران بازنشسته، 
نمایندگان مجل��س و اتحادیه های این 
کش��ور که به ای��ران س��فر کرده اند در 
بیانیه ای ضمن انتقاد از دیپلماسی دولت 
»اردن« در قبال س��وریه، تنها دش��من 

اردن در جهان را اسرائیل دانستند.
* علی اکب��ر والیتی دبی��رکل بیداری 
اس��المی در دی��دار با هیئ��ت اردنی: 
ایس��تادگی نماین��دگان مل��ت اردن 
در براب��ر توطئه صهیونیس��ت ها قابل 

تحسین است.

* دولت س��وریه نه تنها در داخل کش��ور موفق ش��د که در مقابل عوامل بیگانه و 
افراطیون تمامیت ارضی خود را حفظ کند بلکه در صحنه بین المللی نیز علیه آمریکا 

و رژیم صهیونیستی پیروز شد.
* »میسر سالم السردیه« نماینده پارلمان اردن: هدف از سفر هیئت اردنی به تهران، 

حمایت از پایداری و مقاومت در منطقه به رهبری ایران است.           
          صفحه2

در همایش مرد صدق و امانت صورت گرفت

تقدیر فقهای شورای نگهبان
و اصحاب رسانه از دکتر کدخدایی

آن مرد
رفته است  اما...

یاد 
شهدای 

17 شهریور57 
گرامی باد

* روایت ارگان حلقه لندن از مسئولیت مجید انصاری در مجلس
* هادی خامنه ای: تندرو های اصالح طلب می خواستند همه چیز را نابود کنند

نه که حضرت عالی
سودای وزارت نداشتید!


