
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 دوم

مجم��ع  صورتجلس��ه  طب��ق 

مورخ  س��الیانه  عادی  عمومی 

92/2/3 ش��رکت مزبور که در 

گردید  واصل   92/2/21 تاریخ 

آرم��ان رس��ولی روزی به ک م 

1376530171 بسمت بازرس 

اصلی و یونس باقرزاده کیهان 

به ک م 1376766663 بسمت 

بازرس علی الب��دل برای مدت 

یک س��ال انتخ��اب گردیدند. 

اعضاء هیئت مدی��ره به مدت 

2 س��ال به قرار ذی��ل انتخاب 

گردیدن��د: س��یامک صولت��ی 

 1377170081 ک م  ب��ه 

س��عید فرهنگی قواقلو به ک م 

2971753840 وفا صولتی به 

ک م 1361959622 و باب��ک 

ودیعی به ک م 1374099759 

ک م  ب��ه  ودیع��ی  به��رام  و 

.1374099740
اداره ثبت شرکتها 

و موسسات 
غیرتجاری
سازمان

 ثبت اسناد 
وامالک کشور

آگهی 
تصمیمات 

شرکت
 آمول فوالد 
سهامی خاص 

ثبت شده 
به شماره 
 249597

و شناسه ملی 
100200159359

بدینوس��یله به نامبردگان ذیل طبق تبصره م��اده 302 ق.آ.د.م در یک نوبت ابالغ میگردد که به مجازات ذیل 

محکوم ش��ده اند. فلذا از تاریخ نش��ر آگهی ظرف مدت یک ماه می توانند به دفتر هیات واقع در تهران خیابان 

طالقانی- نبش خیابان استاد نجات اللهی- ساختمان شهید تندگویان- طبقه 7- اتاق 706 مراجعه نمایند در 

غیر اینصورت رای صادره قطعی و الزم االجرا می باشد.
تنبیه اداریشماره رایتاریخ رایمدیریت/شرکت/ سازماننام پدرنام و نام خانوادگی

انفصال موقت به مدت یکسال187 92/3/11پژوهشگاه صنعت نفتمیرصمدسیدناصر سیدمتین

هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نفت

آگهی ابالغ رای:

م الف 2510

شرکت پاالیش نفت کرمانشاه درنظر دارد 1قلم کاالی زیر را از طریق مناقصه عمومی و از تأمین کنندگان ذیصالح خریداری نماید.
جهت اطالعات بیشتر مناقصه به سایت زیر مراجعه فرمایید.

شرایط مناقصه:
1- کلیه شرکت ها می بایست پیشنهادات خود را در سربرگ رسمی شرکت مربوطه تکمیل با مهر و امضاء، شماره اقتصادی شرکت و کدپستی و ایران کد ارسال نمایند.

2 - پیش��نهاددهندگان ملزم به ارس��ال ضمانتنامه بانکی حضور در مناقصه به مبلغ 96،000،000ریال بوده و بایس��تی در پاکت جداگانه با درج کلیه س��پرده همراه با 
پیشنهادات فنی و مالی به این شرکت ارسال نمایند.

3 - مهلت ارسال پیشنهاد 20روز پس از درج آگهی نوبت دوم در روزنامه می باشد.
4 - مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی بصورت آنالین از آدرس ذیل و یا مراجعه حضوری تا پایان ساعت اداری اعالم شده می باشد.

5 - آخرین مهلت تحویل پاکات 92/7/9
6 - زمان بازگشایی پاکات پیشنهادات فنی و رزومه کاری تاریخ 92/7/15

7- زمان و محل بازگشایی پاکات )مالی( یک ماه بعد از بند6 تاریخ 92/8/13 روز دوشنبه دفتر کمیسیون مناقصات شرکت پاالیش نفت کرمانشاه
8- محل تحویل پاکات پیشنهادات: شرکت پاالیش نفت کرمانشاه اداره تدارکات از طریق پست یا حضوری

9- مدت اعتبار پیشنهادات مالی: پیشنهادات ارائه شده می بایست به مدت 2ماه از تاریخ گشایش پیشنهادات فنی معتبر باشند.
10- پیش��نهاد فنی )مهر و امضاء ش��ده و درج تاریخ اعتبار قیمتهای پیشنهادی ذیل پیش��نهادات فنی و روی پاکات مالی الزامی بوده، در غیر اینصورت اعتبار قیمتها 

نامحدود تلقی می گردد.(
11- پیشنهاد مالی )مهر و امضاء شده( در یک پاکت جداگانه با درج شماره استعالم و کلمه »مالی« ممهور و تاریخ اعتبار روی پاکات درج شود.

12- ش��رکت کنندگان در مناقصه اس��ناد مناقصه و پیش��نهادهای خود را باید در پاکت های جداگانه الک و مهر شده شامل پاکت الف تضمین، پاکت ب فنی، پاکت ج 
مالی بگذارند و همه پاکات را در لفاف مناسب و الک و مهر شده قرار دهند.

13 - محل تحویل کاال شرکت پاالیش نفت کرمانشاه می باشد. لذا سازندگان می بایست کلیه هزینه های متصوره را در پیشنهاد قیمت لحاظ نمایند.
14 - کلیه موارد مندرج در فرم پیشنهاد فنی و مالی آن شرکت، شامل زمان تحویل، محل تحویل، کشور سازنده )کارخانه سازنده(، نحوه حمل و غیره می بایست دقیقاً 

و صریحاً مشخص شده باشد. توضیح اینکه درصورت امکان اولویت با خرید کاالی ایرانی باشد.
15- در صورت عدم رعایت هر یک از موارد فوق الذکر به پیشنهاد ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد و در مناقصه منظور نمی گردد.

16- وجه کاال تنها در قبال دریافت کامل و تأیید فنی، قابل پرداخت است )در صورت نیاز و اعالم کتبی برنده مناقصه حداکثر 25% از مبلغ کل سفارش در قبال اخذ 
ضمانتنامه معتبر بانکی به عنوان پیش پرداخت به سازنده پرداخت خواهد شد(.

17- برنده مناقصه بایستی ضمانتنامه بانکی معتبر قابل تمدید حسن انجام تعهدات معادل 10% مبلغ قرارداد را هنگام انعقاد قرارداد ارائه نماید.
18- ش��رکت پاالیش نفت کرمانش��اه این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام و یا تعدادی از پیش��نهادات را بدون ذکر علت رد نماید و به هیچ وجه مقید به 
پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر صدور سفارش با کمترین قیمت ندارد و مجاز به صدور سفارش هر قلم که صالح بداند به هر یک از فروشندگان می باشد.

19- هزینه چاپ آگهی روزنامه با برنده مناقصه می باشد.
20- ش��رکتها می بایس��ت رزومه کاری مرتبط با نصب دس��تگاه ها در صنایع مرتبط و همچنین شماره تلفن و آدرس شرکت را به همراه نام نفر پاسخگو به این شرکت 

ارسال نمایند. ضمناً در سایت اینترنتی این شرکت به آدرس WWW.KORC.IR سایر تقاضاهای خرید قید و قابل دسترس عموم می باشد.
آدرس: کرمانشاه- بلوار شهیدبهشتی- روبه روی پارک شاهد- شرکت پاالیش نفت کرمانشاه- اداره تدارکات کاال

تلفن: 4497598-0831 و فاکس: 8362336-0831 ارسال نمایند.

تجدید آگهی مناقصه فراخوان عمومی
 )دو مرحله ای(

RKS-9232234-KM/MD
خرید روغن46

شرکت ملی پاالیش و پخش
 فرآورده های نفتی ایران

شرکت پاالیش نفت کرمانشاه )سهامی عام(

ردیفواحدMESCشرح کاالمقدار

21000

 STEAM & GAS TURBINE OIL, ISO GR.46, WITH ANTI OXIDANT, ANTI
 RUST AND ANTI FOAM ADDITIVES
KINEMATIC VIS. AT 40 DEG. C. 43-48
KINEMATIC VIS. AT 100 DEG. C. 6.5-7.5
FLASH POINT, DEG. C. 215
POUR POINT. DEG. C. -10
VISCOSITY INDEX 100
TOTAL ACID NO., MG. KOH/GM. 0.15
COPPER CORROSION NO1B
DEMULSIFICATION NO., SEC. 300
OXIDATION STABILITY, HRS. 1000
REF. NIOC STL & GTI. 46 (HB80 & GTL9),
 IN MOST ECONOMICAL PACK

8722040482LT01

ت اول
نوب

سال هفتادو دوم q  شماره q 20587  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( سه شنبه19 شهریور q  1392 4 ذیقعده q  1434 10 سپتامبر2013

خبر ویژه
یادداشت روز

* اکثر اعضای هیئت امنای دانش��گاه آزاد، صورتجلس��ه عزل من را امضاء 
نکرده اند و فقط سه نفر این صورتجلسه را امضاء کرده اند.

* کس��انی که در هیئت امنا در اقلیت هس��تند می خواهند فضا را سیاسی کنند و 
بزرگان هیئت امنا را نیز مجبور به رأیی کنند که به آن اعتقاد ندارند.         صفحه3

* سخنگوی قوه قضائیه:پیرامون برداشت 16میلیاردی در دولت قبل، دیوان محاسبات به دستگاه قضا گزارش داده 
و ذی حساب احضار شده است.

* درباره خروج هدایای ریاست جمهوری شکایتی نشده است.
* »م. ر« بازداشت نشده اما از وی درباره پرونده بیمه ایران تحقیق شده است.

* پرونده شرکت مس سرچشمه در مرحله دادسرا قرار دارد و هنوز به دادگاه نرفته و کیفرخواست صادر نشده است.
* رفع فیلتر فیس بوک منوط به رفع مصادیق مجرمانه آن است.                                                   صفحه10

* الهه راس��تگو: به خاطر رای من به 
قالیباف آقای مسجد جامعی گفته اند 
که من خائن هس��تم باید مش��خص 
شود بنده به چه چیزی خیانت کردم.

* پس از رای به قالیباف عده ای در 
تماس با من نه تنها به من توهین 
کردن��د بلکه مرا تهدید نیز کردند. 
بنده وامدار مردم هس��تم و وامدار 

هیچ حزب و گروهی نیستم.

خبرهای تازه اژه ای 
از پرونده های فساد اقتصادی

* 12مس��ئول سابق س��یا: دولت دمشق از سالح 

شیمیایی استفاده نکرده است.

* اعت��راض جمعی��ت الوف��اق به ش��کنجه 100 

دانش آموز در زندان آل  خلیفه.

* از س��وی ح��زب توحید لبنان،  500 موش��ک 

آماده شلیک به تل آویو است.

* ممنون حسین رسما جانشین آصف علی زرداری 

شد.                                         صفحه آخر

در مصاحبه با شبکه سی بی اس

بشار اسد: آمریکا حمله کند
باید منتظر پاسخ متحدان ما باشد

* اگ��ر داروهای تولی��د داخل نتواند س��المت مردم را 
تضمی��ن کند حتم��ا آن را از هر نقطه ای از دنیا باش��د 

تامین می کنیم.
* مش��اور انجمن خودروس��ازان ای��ران: قوانین گمرکی 

به نفع واردات خودرو است.

* س��تاد تنظیم ب��ازار قیمت هر کیلوگ��رم تخم مرغ را 
4250 تومان تعیین کرد.

* تولیدکنن��دگان و مغازه دارانی ک��ه بیش از یک هفته 
تخم مرغ را در انبار نگه دارند محتکر محسوب می شوند و 
با آنان برخورد خواهد شد.                            صفحات11و4

هشدار وزارت بهداشت

پروانه تولید داروهای بی کیفیت 
باطل می شود

صفحه2 صفحه2

دیکتاتوری با رنگ اعتدال!

عصبانیت مدعیان اصالحات از رأی قالیباف 
مسجد جامعی: راستگو خائن است

* مهدی جعفری عضو ش��ورای مرکزی حزب اسالمی کار: حرکت راستگو 
در رای به قالیباف خودسرانه بود!

* راستگو تالش های فراوان حزب ما را در حمایت از محسن هاشمی بر باد 
داد و بحث اخراج وی نیز از حزب هم اکنون مطرح است.

* شجونی: تالش برای اخراج راستگو بیانگر دیکتاتوری اصالح طلبان است.   
صفحه2

در واکنش به توطئه برکناری از ریاست دانشگاه آزاد

دانشجو: با بولدوزر می خواهند
اهداف سیاسی را به فضای علمی تحمیل کنند

پایبندی به اصول
رمز آسیب ناپذیری جمهوری اسالمی

رهبر انقالب در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور تاکید فرمودند

*  حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: غرب، در دوران اس��تعمار، س��یطره و 
س��لطه اقتصادی، سیاس��ی و فرهنگی خود را بر شرق از جمله دنیای اسالم 
گسترش داد و به واسطه پیشرفت های علمی و فناوری، اینگونه القا کرد که 

الگو و مرکزیت همه محاسبات، دنیای غرب است.
* جمهوری اس��المی ایران »فتح الفتوح« در عرصه رویارویی دنیای مادی با 

اسالم بود و این فتح الفتوح همچنان با قدرت و استحکام وجود دارد.
* دولت و مسئوالن و سیاسیون و دیپلمات ها و آحاد مردم، باید دارای نگاه 
جامع و صحیحی باش��ند زیرا در غیر این صورت، واقعیات را نخواهیم دید و 

عالوه بر آنکه سرمان کاله خواهد رفت، ضربه هم خواهیم خورد.
* باید در مقابل دنیای غرب، مقتدر بود زیرا آن ها نشان داده اند که به هیچکس 
رحم نمی کنند و برخالف ادعاهای حقوق بشری و ظاهرسازی هایشان، کشته 

شدن میلیون ها انسان نیز، وجدان آن ها را متأثر نخواهد کرد.
* اکنون ش��رایط منطقه و دنیای اس��الم به گونه ای است که غربی ها تصور 
می کنند از هماوردی با تفکر انقالب اسالمی عقب مانده اند و بر همین اساس 

تمام توان خود را به کار گرفته اند تا این عقب ماندگی را جبران کنند.
*  نماز جمعه ترکیبی از بیان حقایق معنوی و اسالمی، حضور غیر دستوری 

مردم در این صحنه و مرتبط با حکومت اسالمی است.
* شبکه نماز جمعه، در عین حالی که مردمی، اسالمی، حکومتی و سیاسی 
است اما داخل در جناح بندی های گوناگون مردم و جناح های سیاسی نیست.

* یکی از مس��ائلی که باید در خطبه های نماز جمعه مورد توجه جدی قرار 
گیرد، موضوع سبک زندگی و بحث های کاماًل مستند و زنده در این خصوص 
است.                                                                           صفحه3

 خدا 
بیدارشان کند !

عملیات رعدآسای ارتش سوریه
ترمز پنتاگون را کشید

* عارف کلیددار مرکز تحقیقات استراتژیک می شود؟


