
در راستای استفاده از توانمندیها و حمایت حداکثری از سازندگان داخلی، ایجاد بانک اطالعات منابع واحد، تسریع در تامین اقالم و تجهیزات مورد نیاز در فضای 
رقابتی طبق آیین نامه اجرایی بند الف ماده 26 قانون برگزاری مناقصات، ش��ورای هماهنگی منابع واحد دس��تگاه مرکزی وزارت نفت با مش��خصات ذیل حسب بند 
ب ماده 5 آیین نامه اشاره شده، نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران دستگاه مرکزی به منظور استفاده چهار شرکت اصلی )نفت، گاز، صنایع پتروشیمی و پاالیش 

و پخش فرآورده های نفتی ایران( و شرکت های تابعه، اقدام می نماید.
* نام و نش�انی دس�تگاه مرکزی: وزارت نفت- معاونت امور مهندس��ی، خودکفایی و پدافند غیرعامل- اداره کل س��امانه کاال وحمایت از ساخت داخل- تهران، 

خیابان خالد اسالمبولی، کوچه پنجم، پالک 20، مرکزی هفتم شرکت ملی نفت ایران، طبقه 3 شمالی.
* رش�ته ی�ا زمین�ه تخصصی ارزیابی صالحیت: کلیه رش��ته های تخصصی مرتبط با قطع��ات و تجهیزات مورد نیاز ) به ویژه در پروژه ها( صنایع باالدس��تی و 

پایین دستی )خشکی و دریایی( نفت، گاز، پتروشیمی و پاالیش و پخش.
* تاریخ، مهلت و نش�انی دریافت و تحویل اس�ناد ارزیابی صالحیت: مهلت تکمیل پرسشنامه خوداظهاری از تاریخ درج فراخوان نوبت سوم در روزنامه های 
کثیراالنتش��ار و پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات به مدت یک ماه بوده و نشانی محل دریافت اسناد و مدارک براساس فرم تکمیل شده و رشته تخصصی فعالیت 
شرکت ها پس از تعیین کمیته فنی بازرگانی ارزیابی صالحیت ذیربط، از سوی دبیرخانه شورای هماهنگی منابع واحد دستگاه مرکزی به شرکت ها اعالم می گردد.

* نحوه دریافت اس�ناد ارزیابی: کلیه اس��ناد بصورت اصل یا کپی برابر اصل ش��ده و الزاما به همراه یک نس��خه از تمامی اس��ناد بصورت فایل PDF پس از 
خوداظهاری، توسط دبیرخانه کمیته فنی بازرگانی ارزیابی صالحیت مناقصه گران ذیربط اعالم و دریافت خواهد گردید.

* تاریخ اعالم نتایج ارزیابی کیفی: نتایج ارزیابی هر سه ماه یک بار پس از انجام فرآیند خوداظهاری و تحویل مدارک، توسط معاونت امور مهندسی، خودکفایی 
و پدافند غیرعامل وزارت نفت- اداره کل سامانه کاال و حمایت از ساخت داخل، در تارنمای دستگاه مرکزی وزارت نفت منتشر می گردد.

توضیحات:
1-کلیه سازندگان و تامین کنندگان داخلی بایستی در مهلت تعیین شده با دریافت کد عضویت 5 رقمی ایران کد از تارنمای www.Irancode.ir )بدون پرداخت 
هزینه( و ثبت نام در تارنمای www.meganaft.ir ش��رکت فاوا نفت صبا کیش و اخذ امضای الکترونیکی )token(، به پرتال س��امانه تامین کاالی وزارت نفت 
به آدرس http://ep.mop.ir مراجعه و نس��بت به درج اطالعات و تکمیل فرم پرسش��نامه خوداظهاری اقدام نمایند. ضمنا تلفن مرکزی )call centre( با شماره 
88912211-021 جهت پاس��خگوئی به مراجعین محترم در نظر گرفته ش��ده اس��ت که در صورت مواجه شدن با هرگونه اش��کال در استفاده از برنامه می توانند 

تماس حاصل فرمایند.
2-کلیه سازندگان و تامین کنندگانی که قبال نام آن ها در فهرست منابع مشترک وزارت نفت درج گردیده نیز حسب تبصره 2 ذیل ماده 5 آیین نامه اجرایی منابع 
واحد دس��تگاه مرکزی وزارت نفت )قابل دسترس��ی به آدرس  http://ep.mp.ir(؛ جهت بروزرس��انی اطالعات خود بایس��تی مطابق با مراحل مندرج در بند یک 
اقدام و چنانچه تغییر قابل مالحظه ای در ماهیت و فعالیت ش��رکتهای مذکور به وجود نیامده باش��د؛ صالحیت و امتیاز قبلی این گونه ش��رکتها صرفا تا دو سال از 
تاریخ ارزیابی قبلی یا صدور فراخوان جدید و بررس��ی مجدد در کمیته های فنی بازرگانی بقوت خود باقی خواهد بود. همچنین کلیه منابعی که در فهرس��ت منابع 
صالحی��ت دار ش��رکت های تابعه وزارت نفت ثبت گردیده اند نیز پ��س از اقدام طبق بند 1 این اطالعیه صالحیت آنان توس��ط کمیته های فنی بازرگانی مربوطه با 

اولویت مورد ارزیابی مجدد قرار خواهد گرفت.

آگهی ارزیابی صالحیت مناقصه گران وزارت نفت
)فهرست بلند منابع یکپارچه دستگاه مرکزی(

دبیرخانه شورای هماهنگی منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت م الف2582

نوبت دوم

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران          مدیریت بازرگانی 
موضوع مناقصه: خرید تعداد 113 عدد شیلنگ 2 و 1/2-1 و 1/2-2 اینچ در طولهای 15، 60 و 100فوت طی تقاضای شماره

DVS-92123-TR 
تاریخ، مهلت، نشانی محل دریافت و تحویل استعالم کیفی مناقصه گران:

از  هفت��ه  دو  م��دت  ظ��رف  حداکث��ر  می آی��د  بعم��ل  دع��وت  مربوط��ه  فروش��ندگان  و  تولیدکنن��دگان  کلی��ه  از 
و  WWW.IETS.MPORG.IR س��ایت های  ب��ه  مراجع��ه  ب��ا  روزنام��ه  آگه��ی  آخری��ن  انتش��ار  تاری��خ 

WWW.MONAGHESE .NIOPDC.IR بخ��ش مناقصات س��تاد نس��بت ب��ه تکمیل فرم ارزیاب��ی کیفی مربوط به 
مناقصه گران اقدام و این فرم را به همراه سایر مدارک درخواستی به اداره خریدهای داخلی این شرکت واقع در تهران- خیابان 

ایرانشهر شمالی- روبروی پارک هنرمندان- جنب خیابان برادران شاداب- پالک 1- طبقه دوازدهم تحویل نمایند.
تلفن های تماس: 88327085- 84121032

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 212/600/000 ریال که به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد قابل ارائه می باشد.

فراخوان مناقصه عمومی
 دومرحله ای

م الف 2636

نوبت دوم

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی فوق العاده م��ورخ1392/3/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس 
شهر تهران- خ  س��تارخان بین فلکه اول و فلکه دوم صادقیه- خ پائیزان 
پ7 ط3 واحد5 کدپستی 1451795391 تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.در تاریخ 1392/3/26 ذیل دفتر ثبت 

شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری 

واحد ثبتی تهران

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار 
فضا کار قرن سهامی خاص به شماره ثبت399682 

و شناسه ملی10320496591

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1392/2/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- ماده 31 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصالح گردید.
2- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آق��ای بهروز عزیزخانی به ش��ماره مل��ی 4410921916 و آقای رضا 
رحمت الهی به ش��ماره مل��ی 0066813492 تا تاریخ 1394/2/22 و 
آقای علی نیک سرش��ت چماچائی به ش��ماره ملی 2592624211 تا 

تاریخ 1393/5/25
3- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

آق��ای به��روز عزیزخانی به ش��ماره ملی 4410921916 به س��مت 
رئی��س هیئت مدیره و آقای علی نیک سرش��ت چماچائی به ش��ماره 
ملی 2592624211 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا 
رحمت الهی به ش��ماره مل��ی 0066813492 به س��مت عضو هیئت 
مدی��ره و آقای رضا رحمت الهی به ش��ماره مل��ی 0066813492 به 

سمت مدیرعامل.
4- کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهد آور ش��رکت از قبیل چک سفته 
ب��روات و قراردادها و عقود اس��المی و اوراق ع��ادی و اداری با امضای 

مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ 1392/3/22 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسسات غیرتجاری 

ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت آشیان پترو 
سهامی خاص به شماره ثبت 338040 

و شناسه ملی 10103733324

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

صنایع مهام پارچین- ش�هید صیاد ش�یرازی درنظر 
دارد نس��بت به خرید مقدار 1/000/000کیلوگرم ماسه سیلیسی 
و 300/000کیلوگرم ماسه چراغی موردنیاز خود از طریق برگزاری 
مناقصه کتبی و عقد قرارداد اقدام نماید. واحدهایی که توانایی تولید 
و یا تأمین کاالی مذک��ور را دارند می توانند ضمن تماس با تلفنهای 
29973307 و 29973208 همه روزه بجز پنجش��نبه ها و روزهای 
تعطیل در س��اعات اداری بمنظور دریافت برگه ش��رایط و مشخصات 
مناقص��ه به آدرس مش��روحه ذیل مراجعه و پیش��نهاد خود را ظرف 
م��دت حداکث��ر ده روز پس از تاریخ نش��ر آگه��ی در داخل صندوق 
مناقصه ش��ماره 121 این صنایع بیاندازند؛ پیش��نهادهای رسیده در 
کمیسیون مناقصه باز و نتیجه آن اعالم خواهد شد؛ سازمان در رد یا 
قبول یک یا تمامی پیشنهادها مختار می باشد و هزینه درج آگهی به 

عهده برنده مناقصه خواهد بود.
آدرس: ته��ران میدان نوبنیاد؛ ابتدای بزرگراه ش��هید بابایی؛ بعد از 
باطریسازی نیرو )صبا باطری( نرسیده به بزرگراه شهید صیادشیرازی؛ 

صنایع شهید صیاد شیرازی.

آگهی مناقصه عمومی 
شماره92/7062

روابط عمومی 
صنایع شهید صیاد شیرازی م الف 2703

صنایع مهام پارچین- ش�هید صیاد ش�یرازی درنظر 
دارد هفت قلم آجر نس�وز و سه قلم جرم نس�وز موردنیاز خود 
را از طری��ق برگزاری مناقصه کتبی و عقد ق��رارداد خریداری نماید. 
واحدهای��ی ک��ه توانایی تولی��د و یا تأمی��ن کاالی مذک��ور را دارند 
می توانن��د ضمن تم��اس با تلفنه��ای 29973307 و 29973208 
هم��ه روزه بجز پنجش��نبه ها و روزه��ای تعطیل در س��اعات اداری 
بمنظور دریافت برگه شرایط و مشخصات مناقصه به آدرس مشروحه 
ذیل مراجعه و پیش��نهاد خود را ظرف م��دت حداکثر ده روز پس از 
تاریخ نش��ر آگهی در داخل صندوق مناقصه شماره 121 این صنایع 
بیاندازند؛ پیش��نهادهای رسیده در کمیسیون مناقصه باز و نتیجه آن 
اعالم خواهد ش��د؛ س��ازمان در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادها 
مختار می باشد و هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
آدرس: ته��ران میدان نوبنیاد؛ ابتدای بزرگراه ش��هید بابایی؛ بعد از 
باطریسازی نیرو )صبا باطری( نرسیده به بزرگراه شهید صیادشیرازی؛ 

صنایع شهید صیاد شیرازی.

آگهی مناقصه عمومی 
شماره92/7056

روابط عمومی 
صنایع شهید صیاد شیرازی

م الف 2702

دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان ایالم
موض�وع مناقصه: گازرس��انی به روس��تای چم کبود و ش��هرک 

هزارانی
مبلغ کل برآورد )اجرا+ کاالی عهده پیمانکار(: 

5.183.527.438 ریال
مبلغ تضمین: 21.551.000 ریال

نوع تضمی�ن: ضمانت نام��ه بانکی ش��رکت در مناقصه یا فیش 
واریزی به حساب س��یبای 0108061488006 بانک ملی شعبه 

میدان امام)ره( ایالم
مدت زمان اجرای پروژه: 180 روز

محل تأمین اعتبار: منابع داخلی شرکت ملی گاز ایران
آخرین مهلت فروش اسناد: 1392/7/15 تا پایان وقت اداری

آخری�ن مهلت ارائه پیش�نهادات: 1392/7/27 تا پایان وقت 
اداری

زمان گشایش پاکات: 1392/7/28 ساعت 11 صبح
محل گشایش پاکات: سالن کنفرانس شرکت گاز استان ایالم

* استفاده از بخشنامه ش��ماره 100/87003 مورخ 1388/9/16 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاس��ت جمهوری جهت 

تعیین برنده به اختیار و صالحدید کارفرما می باشد.
شرایط متقاضیان:

1- داشتن شخصیت حقوقی
2- کپی برابر اصل اساسنامه و گواهی آخرین تغییرات

3- داشتن امکانات، ماشین آالت و نیروی متخصص
4- داش��تن گواهی صالحیت پیمانکاری از معاونت برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی در رشته تأسیسات و تجهیزات با حداقل رتبه 5

5- داشتن تجربه کافی معتبر و مفید مرتبط با موضوع مناقصه
محل دریافت اس�ناد و ارایه پیش�نهادات: دبیرخانه حراست 

شرکت گاز استان ایالم
هزینه خرید اسناد: 210/000 ریال در وجه شرکت گاز استان 

ایالم به حساب سیبای مذکور
هزینه دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس: ایالم- چهارراه پی��ام نور- بلوار تعمیرکاری نبش خیابان 
استاد شهریار- شرکت گاز استان ایالم 

و   http://iets.mporg.ir و   www.shana.ir س�ایت: 
 www.ilam-nigc.ir

شماره تلفن 0841-2235824

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره 221/گ92/35

روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم

شرکت ملی گاز ایران

معاون�ت آماد و پش�تیبانی نی�روی انتظام�ی جمهوری 
اس�المی ایران در نظر دارد تعداد شش قلم کاالی مشروحه 
شامل )کاله کار استتاری وظیفه، شورت، ملحفه تشک و 
بالش، شامپو بدن، لباس کار زیتونی و لباس کار استتاری 
کویری وظیفه )تجدید مناقصه(( مورد نیاز خود را از طریق 
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامی��ن نماید. تولیدکنندگان 
واجد ش��رایط و دارای م��دارک قانونی می توانند با در دس��ت 
داش��تن رسید بانکی به مبلغ بیست وپنج هزار )25،000( ریال 
بابت هر قلم واریزی به حس��اب شماره 8001 خزانه نزد بانک 
ملی ایران به مرکز خرید این معاونت واقع در کیلومتر 18 جاده 
مخصوص کرج خیابان 63 )ملک( نرس��یده به موسسه قوامین 
پ��الک 12 )طبق��ه اول- اداره اقالم عمومی- دایره پوش��اک( 
مراجعه و اس��ناد مناقصه را دریافت و پیش��نهادهای خود را تا 
س�اعت14 مورخ 1392/7/16به صندوق پیشنهادات مستقر 
در دبیرخان��ه آن مرکز ارائه نمایند. ضمن��ا هزینه چاپ آگهی 

برعهده برندگان مناقصه می باشد.

آگهی
 مناقصه عمومی 
شماره 92/100/4

معاون آماد و پشتیبانی ناجا
م الف 2698

سال هفتادو دوم q  شماره q 20598  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه24صفحه ویژه نامه عکس و نیازمندي های ویژه تهران( دوشنبه اول مهر q  1392 17 ذیقعده q  1434 23 سپتامبر2013

خبر ویژه

* 180 نماینده مجلس ش��ورای اس��المی طی بیانی��ه ای از اقدام اخیر یادداشت روز
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در تاکید بر اجرای 

قانون عفاف و حجاب تشکر کردند.
* علی ش��مخانی دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی: حض��رت امام)ره( با 
آسیب شناس��ی رفتارهای رژیم پهلوی ک��ه در توهم امنیت مطلق بود، 
موض��وع تامین امنیت را به گونه ای خ��اص در قالب نیروهای نظامی و 
انتظامی واگذار کرد.                                                       صفحه10

ش��نبه  در  مج��روح   135 و  ش��هید   96  *

خونین عراق.

* ح��زب اهلل از هم��کاری ناتو با تروریس��ت ها 

درسوریه پرده برداشت.

* نماینده مجلس ترکیه: پلیس علیه معترضان 

از مواد شیمیایی استفاده می کند.

* بشار اسد: سوریه را  به حال خود رها نخواهم 

کرد.                                                       صفحه آخر

عملیات تروریستی مقابل کلیسا در پیشاور
78 کشته و 121 مجروح بر جای گذاشت

* رئیس ایدرو: کمبود نقدینگی و نوسانات نرخ 

ارز مهمترین چالش حوزه صنعت است.

* رئیس کل بیمه مرک��زی: هزینه بیمه برای 

خودروهای معیوب باید افزایش یابد.

* ن��رخ بلی��ت هواپیم��ا ت��ا 4 ماه دیگ��ر آزاد

 می شود.

* پرداخت یک میلیون تومان وام کش��اورزی 

به ازای هر هکتار زمین.                    صفحه4

آخوندی: دولت نباید در قیمت گذاری 
بخش حمل و نقل دخالت کند

رژه اقتدار
سال تحصیلی جدید آغاز شددر آغاز هفته دفاع مقدس برگزار شد

طراوت و شادابی  در  سراسرکشوربا جشن شکوفه ها

صفحه2 صفحه2

در جلسه علنی دیروز مجلس

یک فوریت تشکیل وزارت گردشگری 
رأی نیاورد

* فارین پالیس��ی: ایران در رویکرد 
خ��ود ص��ادق اس��ت، اوبام��ا نباید 
کوچکترین اعتنایی به نتانیاهو بکند.

* مقام��ات ایرانی در عین صداقت 
تسلیم نخواهند شد.

* گاردی��ن: اوبام��ا ب��ا درایت به 
اقدامات روحانی پاسخ دهد.

* نیوی��ورک تایمز: اکن��ون زمان 
تهران-  آزمون ژست های سیاسی 

واشنگتن فرا رسیده است.

سفر روحانی به نیویورک
زیر ذره بین رسانه های غربی

* مشاور امنیت ملی کاخ سفید: مسائل بین ایران و آمریکا تنها با یک بحث 
و گفت وگو به پایان نمی رسد.

* بن رودز: واقعیت این اس��ت که ما برنام��ه ای برای دیدار اوباما و روحانی 
تنظیم نکرده ایم.                                                               صفحه2

* سامانه متحرک سازی شده اس 200 از جمله تجهیزات جدیدی بود که در 
رژه دیروز برای نخستین بار به نمایش درآمد.

* رادارهای بی صدا یا همان پس��یو )رفیع و رجال( که توانایی شناس��ایی و 
ردیابی موشک های بالستیک و کروز را دارند، به نمایش درآمدند.

* نیروی زمینی تانک های بهینه س��ازی شده اس��کورپین، چیفتن و ذوالفقار و 
خودروهای مجهز به تیربار اخگر و سالح تک  تیرانداز شاهر را به نمایش گذاشت.

* در مراسم دیروز موشک فکور 90 که بر روی جنگنده اف14 نصب می شود 
در کنار بمب های هوش��مند قاص��د از مقابل جایگاه عب��ور کرد که نمایش 

موشک فکور برای نخستین بار صورت گرفت.
* رئیس جمهور در مراس��م رژه 31 شهریور: به جنگ افروزان اعالم می کنیم 
ک��ه پی جنگ جدی��دی در منطقه ما نباش��ند چون این جن��گ برای آنها 

پشیمان کننده خواهد بود.
* کشور انقالبی ما نیاز به تجاوز ندارد و نفوذ ما در منطقه، نفوذ گفتمانی است.

* برای مذاکره با غرب حاضریم به ش��رط آنکه پیش ش��رطی برای مذاکره 
وجود نداشته باشد و مذاکرات از موضع برابر و احترام متقابل صورت گیرد.

* در این مذاکرات همه حقوق ملت ایران از جمله حقوق هسته ای و غنی سازی 
در خاک کشور ما در چارچوب قوانین بین المللی باید پذیرفته شود.

* همه باید تالش کنند تا جنگ در س��وریه متوقف و تروریس��ت ها در این 
کش��ور تقویت نش��وند و در ادامه گروه های معارض با دولت سوریه پای میز 
مذاکره بیایند.                                                                   صفحه3
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* یک میلیون و 300 هزار دانش آموز کالس اولی در سراس��ر کشور با عبور از دروازه قرآن های مدارس، اولین روز 
تحصیلی شان را تجربه کردند.

* 500 هزار نوآموز پیش دبستانی نیز جشن غنچه ها را در مدارس ویژه خود برگزار کردند.
* مادران دانش آموزان اول ابتدایی و پیش دبستانی می توانند اولین روز مدرسه را در کنار فرزندانشان در داخل کالس ها بمانند.

* سرپرست آموزش و پرورش در پایان مراسم شکوفه ها کیف هایی را به رسم هدیه به دانش آموزان داد که روی آنها 
تصاویر کارتون های غربی نقش بسته بود.                                                                             صفحه11

یک واقعه 
دو تجربه * مرد 25 هزار میلیارد تومانی: از دولت سازندگی شروع کردم!

* ورود آزاد فتنه گران به دانشگاه آزاد!
* روزنامه های زنجیره ای: اگر بشه چی میشه؟!

رفتار پرخطر
 دست دادن با شیطان!


