
امور پژوهش و فناوری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در نظر دارد پروژه پژوهشی 
ذیل را در راس��تای دستیابی به رس��الت پژوهشی شرکت و براساس نظام جامع پژوهشی وزارت نفت 
به اجرا درآورد. لذا از کلیه دانش��گاهها، مراکز تحقیقاتی- پژوهشی، شرکتهای دانش بنیان، پارک های 
علمی و فناوری و همچنین ش��رکتها و مؤسس��ات دارای تجربیات علمی و عملی مرتبط با پروژه ذیل 
دعوت بعمل می آید تا نس��بت به بررس��ی و اعالم آمادگی برای پروژه پژوهش��ی مندرج در قس��مت 
فراخوان س��ایت ب��ه آدرس http://randd.niopdc.ir اقدام نموده و فرم تکمیل ش��ده پیش��نهاد 
پروژه های پژوهش��ی این ش��رکت )مندرج در قسمت پروژه های پژوهشی/ فرم های سایت مزبور( را به 

همراه مدارک مربوطه حداکثر تا تاریخ 1392/8/8 به آدرس این اداره ارسال نمایند.
عنوان پروژه:

* مکانیزاسیون سیستم اندازه گیری نفتکشها در شرکت ملی پخش
            )اتوماسیون اندازه گیری نفتکشها- دیپ کوبی مکانیزه(

* RFP پروژه مذکور در سایت این امور درج گردیده است.
اطالعات درخواستی

1.نمودار سازمانی
2. رزومه کارشناسان تمام وقت و پاره وقت

3. شرح وظایف طبق اساسنامه
4. تجربیات پروژه های انجام شده یا در دست انجام

5. همکاری با شرکتها و مشاوران داخلی و بین المللی
6. تالیفات و مقاالت منتشره

7. فرم پیشنهاد پروژه پژوهشی تکمیل شده
نکات مهم

-بدیهی است انجام این فراخوان هیچ تعهدی برای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ایجاد 
نمی نماید.

-در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن 77605742 تماس حاصل فرمایید.
آدرس: ته��ران- خیابان انقالب اس��المی- خیابان بهار جنوبی- روبروی کوچه پارس- ش��رکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی ایران- طبقه پنجم اداره پژوهش، توسعه و فناوری
تلفن 9-77500261 فاکس اداره: 77502965- فاکس دبیرخانه: 88813111-2

آگهی فراخوان عمومی
انتخاب مجری پروژه های پژوهشی

ت اول
نوب

م الف 3191

شرکت فوق درتاریخ 1392/4/11 تحت شماره 440887 و شناسه 
مل��ی 10320884270 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده ودر تاریخ 
1392/4/11 از لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه 
اظهارنامه آن به ش��رح زی��ر جهت اطالع عم��وم در روزنامه های 

رسمی و کثیراالنتشار کیهان آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

انج��ام کلی��ه امور تج��اری و بازرگانی مجاز ش��امل: انتق��ال دانش فنی و 
تکنولوژی از منابع خارجی و داخلی و فعالیت های مهندسی و بررسی منابع 
و تولیدات داخلی و خارجی، عضویت و شرکت در انجمن ها و نمایشگاه ها و 
کنفرانس ه��ای بین المللی مربوطه و انجام خرید ،فروش، صادرات و واردات 
کلیه کاالهای مجاز، مشاوره و تبادل اطالعات تخصصی و حقوقی، داخلی و 
خارجی اعم از بخش خصوصی و دولتی و شرکت در مناقصات و مزایده ها، 

اخذ وام و اعتبار از بانکها، سرمایه گذاری های تولیدی.
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت: استان تهران- شهر تهران نیاوران کاشانک 
خیاب��ان پورابتهاج کوچه برادران که��زادی پ20 طبقه 4 غربی- 

کدپستی 1958913111
4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 10/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 
100/000 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 3/500/000 
ریال توس��ط مؤسس��ین طی گواهی بانکی ش��ماره 72257272 مورخ 
1392/3/12 نزد بانک صادرات شعبه کاشانک نیاوران پرداخت گردیده 

است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.

5- اولین مدیران شرکت:
1-5- آقای فرامرز عبدوس به ش��ماره مل��ی 0050349074 به 

سمت رئیس هیئت مدیره.
2-5- آقای مس��عود معظمی مقدم به شماره ملی 0050962061 

به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
3-5- آقای ابوالفضل فرمان آرا به ش��ماره ملی 0036135275 به 

سمت عضو هیئت مدیره.
4-5- آق��ای رحیم رحمانی به ش��ماره مل��ی 0036992518 به 

سمت عضو هیئت مدیره.
 5-5- آق��ای س��یدعباس میرمحم��د صادق��ی به ش��ماره ملی 

0041167392 به سمت عضو هیئت مدیره.
6-5- آق��ای س��یدعباس میرمحم��د صادق��ی ب��ه ش��ماره مل��ی 
0041167392 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور بانکی 
ش��رکت به امضای مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت و اوراق عادی 

و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

 8- بازرس اصلی وعلی البدل:
1-8- آقای مرتضی بهمن آبادی به شماره ملی 0052265765 به 

عنوان بازرس اصلی
2-8- آق��ای مهدی خزائی به ش��ماره مل��ی 0073717436 به 

عنوان بازرس علی البدل

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

آگهی تأسیس شرکت همراه صنعت راستین سهامی خاص

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده 
مورخ 1392/4/6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

فاطمه محمدیوس��ف کد ملی 0042397502 به سمت بازرس 
اصلی راحیل سکوتی کد ملی 0067224891 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و 

حساب سود و زیان سال مالی 91 به تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک چنته 
سهامی خاص به شماره ثبت 232985 

و شناسه ملی 10102739795

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

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

آگهی مزایده
 زمین با کاربری مسکونی

اداره کل راه و شهرس�ازی یزد در نظر دارد قطعه زمینی 
با کاربری مسکونی، به شماره پالک 17361فرعی از 6556 
اصلی بخش 8 یزد واقع در امامشهر با کاربری مسکونی به 
مس�احت 196 مترمربع و از قرار هر مترمربع 1600000ریال 
را )ب��ا وضع موجود( واگذار نمای��د لذا متقاضیان می توانند ظرف 
مدت ده روز پس از انتش��ار دومین آگهی جهت دریافت مدارک 
مزای��ده به دفتر مدیر ام��الک و حقوقی ای��ن اداره کل واقع در 
خیابان آیت اهلل کاش��انی، خیابان مسکن و شهرسازی، ساختمان 

شماره 2 اداره کل راه و شهرسازی مراجعه نمایند.

 نوبت دوم 

م الف 3267

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران 92/39 
انجام خدمات نگهداری فضای سبز

شرکت ارتباطات زیرساخت

نوبت  اول
شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد مطابق آیین نامه اجرایی بند )ج( ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت 
به ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت انجام خدمات نگهداری فضای س��بز به مدت 12 ماه شمس��ی اقدام نماید لذا از کلیه 
ش��رکت های مرتبط با موضوع فوق الذکر دعوت می شود بر اساس موارد و شرایط مشروحه ذیل نسبت به دریافت، تکمیل و 

تحویل اسناد ارزیابی اقدام نمایند.
1- شرکت کنندگان در فراخوان می بایست دارای گواهی صالحیت معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی باشند.

2- شرکت کنندگان می بایست گزارش صورت های مالی حسابرسی شده مربوط به سال 91 خود را ارائه نمایند.
3- ارائه رضایت نامه کتبی مرتبط با موضوع قرارداد از کارفرمایان قبلی طبق فرم ارزیابی امتیازآور می باشد.

4- مهلت دریافت مدارک اس��تعالم ارزیابی کیفی با ارائه معرفی نامه از تاریخ نش��ر فراخوان تا س��اعت 16 روز شنبه مورخ 
92/8/4 می باشد.

5- آخرین مهلت تحویل مدارک تکمیل ش��ده به همراه اس��ناد و مدارک درخواستی حداکثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 
92/8/18 می باشد.

6- محل دریافت مدارک: تهران- خیابان دکتر ش��ریعتی- نرس��یده به پل س��یدخندان- روبروی خیابان شهید قندی- 
ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت- طبقه نیم کف غربی- اطاق 4 می باشد.

7- ش��رکت کنندگان در فراخوان جهت کسب اطالعات بیش��تر می توانند با شماره تلفن های 88112238 و 88112135 
تماس حاصل نموده و یا به آدرس WWW.tic.IR مراجعه نمایند.

ش��ایان ذکر اس��ت پس از بررسی اس��ناد و مدارک واصله در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای 
دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل می آید. بدیهی است ارائه مدارک هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد نمود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

دانش�گاه تربیت م�درس در نظر دارد امور مربوط ب��ه خدمات ذیل را به 
مدت یک س��ال از تاریخ 92/9/1 لغایت 93/8/30 به پیمانکاران واجد شرایط 

)حقوقی( واگذار نماید:
1- خدمات، نظافت، آبدارخانه سایت مرکزی، دانشکده ها، خوابگاه ها و مراکز
2- خدم�ات فض�ای س�بز و باغبان�ی س�ایت مرک�زی، دانش�کده ها، 

خوابگاه ها و مراکز
3- کلیه امور و خدمات نظافت و پش�تیبانی و فضای س�بز دانش�کده 

منابع طبیعی نور واقع در شهرستان نور
4- پش�تیبانی و خدم�ات نظافت و فضای س�بز و باغبانی دانش�کده 

کشاورزی واقع در اتوبان تهران- کرج
داوطلبان ش��رکت در مناقصه می توانند پس از نش��ر آگهی ب��ا توجه به تاریخ 
فروش اس��ناد )حداکثر تا تاریخ 92/8/11( با ارائه معرفینامه کتبی و رس��می 
در س��اعات اداری به نش��انی: تهران- جالل آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت 
مدرس، س��اختمان مرک��زی، مدیریت امور مالی )تلف��ن: 82884140( خانم 
عباس آب��ادی مراجع��ه و پس از واری��ز مبلغ 200/000 ریال ب��ه ازای هر یک 
از موضوعات مناقصه به حس��اب ش��ماره 143395316 بانک تجارت ش��عبه 
تربیت مدرس )قابل واریز از کلیه ش��عب بانک تجارت( و با ارائه رس��ید بانکی، 
اس��ناد مناقصه و سایر شرایط را دریافت و با توجه به مفاد آن پیشنهاد قیمت 
خود را تنظیم و به همراه تاییدیه وزارت کار و امور اجتماعی و با رعایت طرح 
طبقه بندی مشاغل و گواهی رتبه بندی حداکثر تا ساعت 15 روز 92/8/15 به 
نش��انی مذکور تسلیم نمایند. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه هر یک از موارد 

چهارگانه در اسناد مناقصه ذکر شده است.
سایر شرایط: 

1- دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است. 
2- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

3- آدرس اینترنتی دانشگاه www.modares.ac.ir می باشد.

م الف 3261

نوبت اول

آگهی مناقصه

مدیریت روابط عمومی دانشگاه

دانشگاه تربیت مدرس
معاونت پشتیبانی و منابع انسانی

سال هفتادو دوم q  شماره q 20620  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نيازمندي های ویژه تهران( یک  شنبه 28 مهر q  1392 14 ذیحجه q  1434 20 اکتبر2013

خبر ویژه
یادداشت روز

صفحه2

* حمله هوایی ارتش تونس به مقر تکفیری های  

مسلح در مرز الجزایر.

* ش��هادت 3 جوان بحرینی با گلوله ماموران 

آل  خلیفه.

* تروریست ها در سوریه 9 زائر لبنانی را پس از 

17 ماه آزاد کردند.

*جنگ قدرت در دربار قطر؛ شیخ تمیم به روی 

پدر شلیک کرد.                         صفحه آخر

چرخش سیاسی عربستان در بحران سوریه
ریاض به مجمع عمومی طرح صلح داد

* رئی��س اتحادی��ه: قیمت گوش��ت با کاهش 

قاچاق دام پایین می آید.

* مشاور وزیر راه و شهرسازی: صندوق پس انداز 

مسکن در همه بانک ها راه اندازی می شود.

* وزیر جهاد کشاورزی: مقرر شده بانک مرکزی 

می��زان ارز م��ورد نیاز واردکنن��دگان کاالهای 

اساسی از جمله نهاده های دامی را تامین  کند.

  صفحه4

سازمان حمایت
مخالف مرغ 7 هزار تومانی است

ضریح جدید حضرت ابوالفضل)ع(
بوشهر را کربالیی کرد

صفحه2

* رئیس جمهور کش��ورمان در دیدار س��فیر جدید سوئیس: اگر هدف 
ما ایجاد اعتماد دوجانبه است راه حل های بسیار بهتری نیز وجود دارد.

* در شرایط دنیای امروز بازی برد- باخت هرگز موفق نبوده و همه باید 
به فکر بازی برد- برد باشیم.

* ملت ایران خواستار حقوق حقه خود در چارچوب مقررات بین المللی 
است.

در دیدار سفیر جدید سوئیس

روحانی: دوران زورگویی به پایان رسیده است
* دولت سوئیس این ظرفیت را 
دارد که باالتر از حد یک میزبان 
عمل کرده و در جهت پیشرفت 
و پیشبرد مذاکرات هم قدم های 

الزم را بردارد.
* س��فیر جدید سوئیس در ایران به 
عنوان حافظ منافع آمریکا، حس��ن 
نیت جمهوری اس��المی را به طرف 
آمریکایی منتقل کند.         صفحه2

* با ورود سامانه بارشی به کشور دمای هوا در نیمه شمالی تا 15 درجه 
سانتی گراد کاهش می یابد.

* طی روزهای آینده شاهد بارش باران در سواحل شمالی کشور به ویژه 
گی��الن، مازن��دران و اردبیل خواهیم بود که ب��ا آبگرفتگی معابر همراه
است.                                                                       صفحه11

* برخی نمایندگان مجلس با انتقاد به محرمانه خواندن مذاکرات هس��ته ای 
ژنو، تاکید کردند مسائل مربوط به منافع ملی کشور را نباید محرمانه دانست 
و مل��ت ایران باید در جریان روند گفت وگوها و تصمیم گیری راجع به منافع 

ملی کشورشان قرار بگیرند.
* منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: 
از محتوای بس��ته پیش��نهادی ایران به گروه 1+5 هیچ کدام از اعضای کمیسیون 

امنیت ملی مجلس حتی رئیس کمیسیون و رئیس مجلس هم باخبر نیستند.
* وزارت خارجه و دولت باید یا دلیل قانع کننده ای برای عدم اطالع رسانی در 
خصوص مذاکرات هسته ای به مردم ارائه کند و یا قید محرمانه را از مذاکرات 

برداشته و مردم را در جریان جزئیات آن قرار دهد.
* س��ید حس��ین نقوی حسینی سخنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارج��ی مجلس: وزیر امور خارجه روز سه ش��نبه این هفت��ه )30 مهرماه( به 
منظور پاسخگویی به سؤال 2 نفر از نمایندگان در این کمیسیون حاضر خواهد 

شد و به احتمال زیاد موضوع مذاکرات ژنو نیز در این جلسه مطرح می شود.
* محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در مصاحبه با المانیتور: محرمانه بودن 

مذاکرات نشانه جدیت و حسن نیت ما است.
* س��ید عب��اس عراقچی مع��اون وزی��ر خارج��ه: از م��ردم می خواهیم به 
فضاس��ازی های رسانه ای توجه نکنند در زمان خود جزئیات مذاکرات ژنو به 
اطالع مردم شریف خواهد رسید.                                             صفحه3

هوای تهران 
این هفته بارانی می شود

صفحه آخرعملیات تروریستی در منطقه مسیحی نشین دمشق

اعتراض نمایندگان مجلس
به محرمانه بودن مذاکرات ژنو

وزیر امور خارجه برای توضیح به مجلس می رود

*ضریح خیمه گاه حضرت ابوالفضل)ع( که کارگاه ساخت آن به بوشهر منتقل شده است به این شهر وارد شد و با 
استقبال پرشور مردم هوای بوشهر را به کربال تبدیل کرد.

 * رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان بوشهر تصریح کرد ضریح خیمه گاه حضرت ابوالفضل)ع( در نوع خود 
بی نظیرترین طرح بازسازی عتبات عالیات عراق محسوب می شود.

* 25 درصد ساخت ضریح در  شیراز انجام شده است و 75 درصد دیگر در استان بوشهر انجام می شود. صفحه3

کدام 
* مذاکرات محرمانه ژنو و تور خبرنگاران با هزینه بیت المال!مصلحت؟!

* موتور روشن و چراغ خاموش افزایش تعرفه ها

مرغ آمریکا یک پا دارد
 حتی اگر انتقاد هم نکنید!


