
روابط عمومی شرکت بازرگانی گاز ایران

آگهی فراخوان شناسایی
 پیمانکار

و  برق  مکانیک  خدمات  تامین  دارد  نظر  در  ایران  گاز  بازرگانی  شرکت 
طاهری  شهید  مرکزی  انبارهای  باغبانی  تنظیفات،  دفتری،  تاسیسات، 
و  مرحله ای  یک  عمومی  مناقصه  طریق  از  را  خود  مرکزی  ساختمان  و 

بصورت حجمی با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
نام و نشانی مناقصه گزار:

شرکت بازرگانی گاز ایران: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان سپهبد قرنی، 
نبش خیابان سپند، پالک 196

دفتری،  تاسیسات،  و  برق  مکانیک  خدمات  تامین  مناقصه:  موضوع 
تنظیفات، باغبانی انبارهای مرکزی شهید طاهری و ساختمان مرکزی

مدت مناقصه: 365 روز )12ماه(
نماینده کارفرما:  مدیریت مالی و پشتیبانی شرکت بازرگانی گاز ایران

نوع تضمین مناقصه و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:
و  میلیون  پنج  و  )سی  ریال   35/800/000 مناقصه  در  شرکت  تضمین  مبلغ 
هشتصد هزار ریال( که می بایست بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا رسید واریز 
نقدی به حساب دستگاه مناقصه گزار به هنگام ارائه پیشنهاد قیمت ارائه گردد.

شرایط و مدارک الزم جهت شرکت در مناقصه و تائید صالحیت:
1- ارائه ی تائیدیه صالحیت وزارت کار و امور اجتماعی معتبر )سال 92 یا دارای 

تاریخ معتبر( مرتبط با موضوع مناقصه
2-مدارک ثبتی شرکت )حاوی تصاویر اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات شرکت، 

آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی و...(
3-ارائه سوابق کاری مرتبط و گواهی حسن انجام تعهدات از کارفرمایان قبلی

4-داشتن شخصیت حقوقی و شناسه ملی
5-توانایی تهیه و تسلیم ضمانت نامه

6-دارا بودن صورت های مالی حسابرسی شده )حسب مورد(
7-دارا بودن دفتر در تهران

محل اجرای موضوع مناقصه:
- تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان سپهبد قرنی، نبش خیابان سپند، پالک 196

- اسالمشهر، کیلومتر 22 جاده ساوه، بعد از میدان قائم، خیابان سرو مجتمع 
انبارهای مرکزی شهید طاهری شرکت بازرگانی گاز ایران.

بدینوسیله از شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت 
فرم های  تکمیل  و  )دانلود(  دریافت  به  نسبت  آگهی  دوم  نوبت  انتشار  از  پس  روز   15
  www.igcc-nigc.ir مربوطه مندرج در سایت شرکت بازرگانی گاز ایران به آدرس
یا www.igcc.ir اقدام نموده و مراتب اعالم آمادگی خود را به همراه مدارک 
ایران، به نشانی  درخواستی فوق الذکر به دفتر امور اداری شرکت بازرگانی گاز 
تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان سپهبد قرنی، نبش خیابان سپند، پالک 

196، طبقه اول تحویل نمایند.
بدیهی است پس از ارائه مدارک نسبت به بررسی آنها و تائید صالحیت و نیز 

توزیع اسناد مناقصه اقدام خواهد شد.
تلفنهای شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  می توانند  متقاضیان 

 84878815-84878825-021 تماس حاصل فرمایند.

نوبت دوم

م الف 3827

شرکت بازرگانی گاز ایران

موضوع مناقصه: خرید یک دستگاه مکنده صنعتی )وکیوم لودر(
مناقصه گزار: شرکت فوالد هرمزگان جنوب

نحوه دریافت اس�ناد: کلیه متقاضیان با ارسال اسناد ذیل به شماره فکس 
 mahmoodizade.h@hosco.ir ایمی��ل  ی��ا  و   0761-5550475

می توانند نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
1-واریز مبلغ 300/000 ریال به ش��ماره حس��اب 0215367462002 نزد 

بانک ملی، به نام شرکت فوالد هرمزگان جنوب بابت خرید اسناد مناقصه
2-نامه اعالم آمادگی ش��رکت که در آن ایمیل رس��می آن شرکت ذکر شده 

است.
توضیحات:

1-تضمین شرکت در مناقصه بمبلغ یک میلیارد ریال خواهد بود.
2- نوع تضمین:

ال�ف- ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما، م��دت اعتبار تضمین بانکی باید تا 
س��ه ماه پس از صدور بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد. )چک 

تضمین شده و یا چک شخصی مورد پذیرش نمی باشد.(
ب- فی��ش واری��ز وجه نقد مع��ادل مبلغ ضمانت نامه به ش��ماره حس��اب 

0215367462002 نزد بانک ملی
ج( جدول زمانی انجام مناقصه:

زمان دریافت
اسناد مناقصه

آخرین مهلت 
دریافت اسناد 

مناقصه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ گشایش 
پاکات الف و ب

92/9/1292/9/2092/10/1492/10/17
نکته: تاریخ بازگشایی پاکات ج متعاقبا اعالم خواهد شد.

متقاضیان برای آگاهی بیش��تر می توانند در س��اعات اداری با ش��ماره تلفن 
4590064 با کد 0761 تماس حاصل نمایند. قابل ذکر است که هزینه های 

چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

آگهی مناقصه عمومی 
دومرحله ای

شرکت فوالد هرمزگان جنوب
شماره 113690

نوبت دوم

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

 سه شنبه ها بصورت سراسري منتشر مي شود

اعالم رأی به س��ود ش��ما از س��وی دادگاه عالی اروپا نش��ان از بحق 
بودن ایران در امور هس��ته ای، تاثیر رهنمودهای مقام معظم رهبری 
و تالش های مدیران الیقی چون شماس��ت. ضمن تبریک امید است 

چون گذشته در راه خدمت به ایران اسالمی پرتالش باشید.
هیوا فتحی

جناب آقای مهندس فریدون محمودیان
مدیرعامل محترم شرکت فولمن

قوه قضاییه در نظر دارد به استناد بند ب ماده 211 قانون 
برنامه پنجساله پنجم توسعه تعداد 5215 نفر از افراد واجد 
شرایط را از طریق برگزاری آزمون و انجام مراحل گزینش 
ب��رای خدمت در دادگس��تری کل اس��تان ها و حوزه های 
ستادی اس��تخدام نماید. داوطلبان استخدام برای ثبت نام 
در آزم��ون می توانند از تاری��خ 92/9/12 لغایت 92/9/23 
ب��ه آدرس ه��ای اینترنت��ی www.modiriat.org و یا 

www.dadiran.ir مراجعه نمایند.

آگهی استخدام کادر اداری 
در قوه قضاییه

اداره کل امور اداری و استخدامی 
م الف 3882کارکنان اداری قوه قضاییه

دستگاه مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین
موضوع مناقصه: واگذاری پروژه کلید در دست شبکه شهر محمدیه و حومه

مبلغ اعتبار: 4/000/000/000 ریال
سپرده شرکت در مناقصه: واریز مبلغ 187/000/000 ریال به حساب 
سیبا شماره 0105744804001 ش��رکت توزیع برق استان قزوین و یا 

ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر، چک بانکی تضمین شده بانکی
مح�ل دریاف�ت اس�ناد و تحویل پیش�نهادها: قزوی��ن- چهارراه 
ولیعصر- ابتدای خ طالقانی حوزه س��تادی ش��رکت توزیع برق استان 

قزوین طبقه دوم امور تدارکات
تاریخ دریافت اسناد: 92/9/11 لغایت 92/9/16

تاری�خ تحویل اس�ناد: حداکثر تا س��اعت 13 روز سه ش��نبه مورخ 
92/9/26

بازگش�ایی اسناد: س��اعت 14/30 روز چهارش��نبه مورخ 92/9/27 
)سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین(

به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده، سپرده های 
کمتر از میزان مقرر، چک ش��خصی و پیش��نهاداتی ک��ه بعد از انقضاء 

مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

ضمنا دسترس��ی به خالصه اسناد مناقصه از طریق سایت اینترنتی این 
شرکت به نشانی WWW.Qazvin- ed.co.ir شبکه اطالع رسانی 

معامالت توانیر، سایت ملی مناقصات امکان پذیر می باشد.
هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه عمومی
 دومرحله ای

 شماره 92/114

دفتر روابط عمومی
شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین 

شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین
)سهامی خاص(  نوبت اول 

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان قزوین )مناقصه گزار( در اجرای قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب درنظر 
دارد اج��رای پروژه ذیل را با مش��خصات و ش��رایط تعیین ش��ده ذیل، از طریق مناقص��ه عمومی )یک مرحله ای( به پیمان��کاران واجد صالحیت 
واگ��ذار نمای��د، لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیتی که تمایل به ش��رکت در این مناقصه را دارند دعوت می گردد بمنظور خرید اس��ناد مناقصه 
از تاریخ 1392/9/11 لغایت 1392/9/17 با در دس��ت داش��تن فیش واریزی به مبلغ 200،000ریال به حس��اب شماره 4046865589 و شناسه  
370008027103 بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر قزوین بنام شرکت آب و فاضالب استان قزوین در ساعات اداری روزهای غیرتعطیل به واحد 
قراردادهای این شرکت مراجعه و پیشنهادات خود را نیز تا ساعت 13 مورخه 1392/9/27 به واحد دبیرخانه این شرکت تسلیم نمایند. ضمناً زمان 
بازگشائی پیشنهادات ساعت 13:30 مورخه 1392/9/27 می باشد. همچنین به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی 

که بعد از مدت مقرر در آگهی مناقصه واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهدشد.

محل دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادات: نشانی مناقصه گزار
نشانی مناقصه گزار: قزوین، چهارراه ولیعصر»عج«، ابتدای بلوار آیت ا... خامنه ای، کوچه گلستان پنجم، شماره4 

تلفن تماس: 02813349051-4
ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده )برندگان( مناقصه می باشد.

آگهی تجدید فراخوان
شرکت آب و فاضالب  مناقصه عمومی )92/15(

استان قزوین)سهامی خاص(

نوبت اول

برآورد مناقصهموضوع مناقصهردیف
)به ریال(

مبلغ تضمین شرکت
 در مناقصه )به ریال(

رتبه مورد نظر

1
و  حوادث  رفع  و  نگهداری  و  تعمیر  خدمات  انجام 
اتفاقات شبکه توزیع آب و خطوط انتقال آب در حوزه 
و  لوله گذاری  عملیات  و  کالیه  معلم  و  قزوین  شهر 

اصالح شبکه توزیع آب

24،541،650،000162،000،000
حداقل پایه5 رشته 

آب

2
و  حوادث  رفع  و  نگهداری  و  تعمیر  خدمات  انجام 
در  آب  انتقال  خطوط  و  آب  توزیع  شبکه  اتفاقات 
حوزه شهر تاکستان، تولید آب شرب از منابع موجود 
و انتقال آن به مخازن ذخیره موجود و توزیع در شبکه 

آب و عملیات لوله گذاری و اصالح شبکه توزیع آب.

6،367،500،000108،000،000
حداقل پایه5 رشته 
آب به همراه پایه5 
و  تأسیسات  رشته 

تجهیزات

»روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری استان قزوین«

بارکد1151211

آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن اسپیدان 
سهامی خاص به شماره ثبت 427880 

و شناسه ملی10260062048
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/4/11 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:
محمدرضا خطیب دماوندی به کدملی 0032825641 بسمت 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل،ج��واد توکلی طرقی به کدملی 
0055973663 بس��مت نائب رئیس هیئت مدیره و بابک توکلی 

به کدملی 0067830048 بسمت عضو هیئت مدیره.
کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور و عادی ش��رکت با امضاء 
رئی��س هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدی��ره متفقا همراه با 
مهر شرکت و یا نایب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر 

شرکت معتبر است.

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

م الف69094

 درتاریخ1392/8/13 به شماره ثبت 444887 در اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی 14003709148 ثبت و امضا 
ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 

آگهی می گردد.
چهارچوب  در  حقوقی  و  حقیقی  سرمایه گذاری  شرکت:  1-موضوع 
فعالیت هایی همچون تبادالت ریالی و ارزی در مناطق آزاد و مناطق ویژه 

اقتصادی و گردشگری در داخل و خارج از کشور.
- ایجاد شرکتهای زیرمجموعه مادر به صورت هلدینگ و غیرهلدینگ به 

صورت کلی و جزئی
اردوگاه، کمپ،  راه اندازی هتل، کترینگ،  و  تاسیس، مشارکت ساخت   -

متل، اسکان
و  صادرات  شرکت  موضوع  با  مرتبط  بازرگانی  فعالیتهای  کلیه  انجام   -

واردات کلیه کاالهای بازرگانی
چنانچه کلیه فعالیتهای شرکت نیاز به اخذ مجوز داشته باشد از مراجع 

ذیصالح اقدام خواهد شد.
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

3- مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ولیعصر نرسیده به خیابان جمهوری 
خیابان شهید رجب بیگی پالک 4- کدپستی 1139945811

سهم   1000 به  منقسم  ریال   10000000 مبلغ  شرکت:  4-سرمایه 
10000 ریالی که تعداد 0 سهم با نام و 1000 سهم آن بی نام میباشد 
شماره  بانکی  گواهی  طی  موسسین  توسط  10000000ریال  مبلغ  که 
پرداخت  دولت  شعبه  ملت  بانک  نزد   92/6/2 مورخ    70003-638

گردیده است.
5- اولین مدیران شرکت:

1-5- موسسه فرهنگی هنری طالیه داران نورآفاق به شماره ثبت 20937 

به نمایندگی داود صالحی به شماره ملی 6159660209 به سمت رئیس 
هیئت مدیره

2-5- سیدمجید عبداللهی به شماره ملی 1150021004 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره

سمت  به   1150021004 ملی  شماره  به  عبداللهی  سیدمجید   -5-3
مدیرعامل

4-5- عظیم ابراهیم پور ثمرین به شماره ملی 1461074282 به سمت 
عضو هیئت مدیره

به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
از  تعهدآور شرکت  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  کلیه  امضا:  6-دارندگان حق 
واحد  امضای  با  اسالمی  عقود  و  قراردادها  بروات،   ، ، سفته  قبیل چک 
مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و 
مهر شرکت  با  همراه  منفردا  مدیرعامل  امضای  با  اداری  و  عادی  اوراق 

معتبر است.
7-اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

8-بازرس اصلی و علی البدل:
عنوان  به   1467403768 ملی  شماره  به  فرد  اقبال  خوش  1-8-علی 

بازرس اصلی.
بازرس  عنوان  به   007361296 ملی  شماره  به  افتخاری  محمد   -8-2
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يادداشت روز

خبر ويژه

صفحه2

درگیری با ماموران آل خلیفه در مراسم تشییع پیکر شهید بحرینی

* همس��ر شهید: تکیه گاهشان رهبر معظم انقالب بود. من در 28 سالی که با 
ایشان زندگی کردم هرگز ندیدم از هیچ فرد خاص، گروه خاص و حزب خاصی 
دفاع کنند. می گفتند همه لغزش دارند. باالخره مال دنیا یقه افراد را می گیرد 

همه امتحان پس می دهند. شما مقام معظم رهبری را ببینید چه می گویند.
* سید حسن نصراهلل می گفتند هر زن شیعه ای که با امنیت در خیابان های 
لبن��ان ق��دم می زند مدیون حاج حس��ن و ب��ه برکت امثال حاج حس��ن 

طهرانی هاست. 
* دختر شهید: همین تازگی ها مستندی ساخته شد با عنوان مردی با آرزوهای 
دوربرد که اطالعات موشک را کامل می داد من پیامک های این برنامه را دیدم 
تع��داد زیادی پیامک آمده بود و مردم گفت��ه بودند که ما روحیه مان از صفر 

رسید به صد. خیلی ها نوشته بودند ما رشته مان را عوض می کنیم.

عراقچی خبر داد

احتمال برگزاری نشست کارشناسی
ایران و 1+5 در هفته آینده

پیوستن 2 ناو موشک انداز به ناوگان نیروی دریایی ارتش * نیروهای امنیتی آل خلیفه با یورش به شرکت کنندگان در مراسم تشییع نوجوان شهید بحرینی تعدادی از آنها را بازداشت کردند.
* نیروهای آل خلیفه برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک آور و گلوله استفاده کردند.

* احمد عبداالمیر نوجوان 15 ساله بحرینی بر اثر سوختگی ناشی از اصابت گلوله گاز اشک آور به شهادت رسید.  صفحه آخر

* مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی: متوس��ط متراژ 
واحدهای مس��کن اجتماعی 50 متر اس��ت و برای 

خانوارهایی که فرزند دارند به 70 متر می رسد.
* رئیس هیئت عامل ایدرو: فرانس��وی ها به قرارداد 

خود با ایران پایبند نبودند.

* ف��روش 300 میلیون س��هم دولت��ی در بورس 
طی یک ماه.

* بم��ب کار گذاش��ته ش��ده در خ��ط لول��ه نفت
 آبادان- ماهشهر خنثی شد.

صفحات4و11

واحدهای مسکن اجتماعی
از سال آینده واگذار می شود

* به دنبال گسترش اعتراض ها و فرار نخست وزیر، 
دولت تایلند در آستانه سقوط قرار گرفت.

* در پ��ی مذاک��رات مقام��ات آن��کارا ب��ا بارزانی 
دولت بغداد حریم هوایی ش��مال ع��راق را به روی 

هواپیماهای ترکیه بست.

* سلسله عملیات تروریستی در عراق 22 شهید و 
45 مجروح برجای گذاشت.

* جهاد اس��المی: برای آزادی زندانیان فلسطینی 
نظامیان اسرائیلی را اسیر می کنیم.

صفحه آخر

دمشق: عربستان، اسرائیل  و تروریست های تکفیری 
علیه سوریه متحد شده اند

رئیس جمهور در دیدار با نخست وزیر سوریه:

تالش ایران
 از حمله غرب به سوریه جلوگیری کرد

صفحه2

* س��یدعباس عراقچ��ی: ه��ر لحظه که احس��اس کنیم ط��رف مقابل به 
تعهداتش عمل نمی کند و در اقداماتش کوتاهی می کند به موقعیت قبلی 

برمی گردیم و روند را متوقف می کنیم.
* در مذاکرات ژنو3 نیز دو بار با قهر و تلخی جلس��ه را ترک کردیم و بعد 
واسطه شدند و مواضع شان را اصالح کردند.                              صفحه2

مصاحبه اختصاصی کیهان با خانواده شهید حسن طهرانی مقدم

ناگفته های خواندنی
 از شخصیت پدر موشکی ایران

صفحه3

* همس��ر رهبر معظم انقالب: ش��ب 
شهادت ش��هید طهرانی مقدم آقا که 
از کارش��ان به منزل برگشتند خیلی 
ناراح��ت بودند من گفت��م چه اتفاقی 
افتاده، ایشان فرمودند، یکی از بهترین 
عزیزانم را از دست دادم.      صفحه8

* روحانی در دیدار وائل الحلقی: تروریس��م و افراطی گری بزرگترین معضلی 
است که منطقه از آن رنج می برد و همه باید برای مقابله با آن، تالش کنند.
* اکنون خطرناکترین تروریس��ت های منطقه ای و فرامنطقه ای، در س��وریه 

اجتماع کرده اند.
* جمهوری اس��المی ایران در صحنه سیاس��ی فعال ب��وده و تمام تالش ها 
و مس��اعی خود را به کار گرفت تا از تحمیل جنگ به منطقه و به س��وریه 

جلوگیری کند.
* البته دولت و ملت س��وریه نیز هوش��مندانه بهان��ه را از قدرت های بزرگ 

گرفتند تا جنگ و حمله نظامی در این کشور رخ ندهد.
* جمهوری اس��المی از همه همس��ایگان خود خواس��ته اس��ت تالش های 
انسان دوستانه را برای کاستن از آالم مردم سوریه به کار بندند و خود نیز در 

این زمینه از هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد.
* روحانی با دوس��ت و برادر خواندن ملت س��وریه ابراز امیدواری کرد روابط 

دوجانبه تهران و دمشق در همه زمینه ها تحکیم و توسعه یابد.
* نخس��ت وزیر س��وریه: توافق هس��ته ای ژنو، یک پیروزی ب��رای رهبری، 
رئیس جمهور و ملت ایران است که تاثیرات مثبتی هم در شرایط منطقه و 

همچنین در اوضاع جهانی برجای خواهد گذاشت.
* این دس��تاوردها، بیانگر مقاومت ملت ایران، هدایت رهبری و تدبیر دولت 
ب��ود که منج��ر به تضمین حق طبیع��ی ایران در مورد دس��تیابی به انرژی 
هسته ای صلح آمیز شد.                                                      صفحه3

* همه گزینه ها روی میز است، به قداره بند آمریکایی تهمت نزنید!
* تایم: تصور فروپاشی ایران، خیال خام بود

* منتقدنوازی وزارت ارشاد

نه کالهک 
نه کاله !

یک توافق 6 ماهه دیگر
 برای محدودتر کردن برنامه هسته ای ایران!


