
مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران- مدیریت بازرگانی
موضوع مناقصه: خرید تعداد 100 دستگاه تقطیر با کارکرد دستی

DSS-88096-TR طی تقاضای شماره
تاریخ، مهلت، نشانی محل دریافت و تحویل استعالم کیفی مناقصه گران:

از کلی��ه تولیدکنن��دگان مربوط��ه دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ انتش��ار آخری��ن آگهی روزنامه با 
مراجعه به سایت های WWW.MONAGHESE.NIOPDC.IR  ،WWW.IETS.MPORG.IRبخش مناقصات 
س��تاد نس��بت به تکمیل فرم ارزیابی کیفی مربوط به مناقصه گران اقدام و این فرم را بهمراه س��ایر مدارک درخواستی به اداره 
خریدهای داخلی این شرکت واقع در تهران- خیابان ایرانشهر شمالی- روبروی پارک هنرمندان- جنب خیابان برادران شاداب- 

پالک1- طبقه دوازدهم تحویل نمایند.
تلفن های تماس: 84121033-88327085

تضمین ش�رکت در مناقصه: مبلغ 43/800/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا ارائه اصل رس��ید واریز وجه نقد به 
حساب این شرکت قابل ارائه می باشد.

نوبت اول

م الف 4047

فراخوان مناقصه عمومی
س�ازمان نهضت س�وادآموزی در نظر دارد، نسبت به  دومرحله ای

تامی�ن رایانه و متعلق�ات جانبی مورد نی��از خود، از 
طریق مناقص��ه عمومی یک مرحله ای اق��دام نماید.کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 8 روز 
یکشنبه تاریخ 92/9/24 و مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: 

ساعت 16 روز پنج شنبه تاریخ 92/10/12 می باشد.
جهت دریافت اطالعات بیش��تر درخصوص اسناد مناقصه 
با ش��ماره تلف��ن 83782412 و 83782401 و جهت 
اطالعات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره های 
23757575- 88969737 و 85193768 تم��اس 

حاصل نمائید.

م الف 4066

سازمان نهضت سوادآموزی

آگهی مناقصه

بارکد 2111407

آگهی تغییر محل شرکت بین المللی 
مشاور مگادژ سهامی خاص به شماره ثبت 

252051 و شناسه ملی 10102924921
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده مورخ 

1392/6/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مح��ل ش��رکت ب��ه آدرس کرم��ان خیاب��ان ش��هید مصطفی 
خمینی )ش��هاب( خیابان ش��هیدان اعتباری )گوهری( پالک 
51 کدپس��تی 7616848976 انتقال یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

م الف 81248

بارکد 2411416

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی 
شالوده شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت8696 
و شناسه ملی10100371008

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1392/4/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روبت بدلیان��س آواکم پور به کدملی 1378596102 
به س��مت رئی��س هیئت مدیره و فریبرز هاش��م زاده 
س��مت  ب��ه  کدمل��ی0047292172  ب��ه  ف��الح 
نایب رئی��س هیئت مدیره و فرخ هاش��م زاده فالح به 
کدملی2753325987 به س��مت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدی��ره تعیی��ن گردیدند. کلیه اوراق و اس��ناد 
تعهدآور، مالی و قراردادها با امضاء رئیس  هیئت مدیره 
ی��ا مدیرعامل به اتف��اق یکی از اعض��اء هیئت مدیره 
همراه با مهر ش��رکت و اوراق ع��ادی و اداری بامضاء 
منفرد مدیرعامل و یا هر ی��ک از اعضاء هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

م الف81785

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان قزوین)مناقصه گزار( در اجرای قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه معامالت شرکت های 
آب و فاضالب در نظر دارد اجرای پروژه های مشروحه ذیل را با مشخصات و شرایط تعیین شده، از طریق مناقصه عمومی به 
پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید، لذا از کلیه پیمانکاران واجدصالحیتی که تمایل به شرکت در این مناقصات را دارند 
دعوت می گردد به منظور خرید اس��ناد مناقصه از تاریخ 1392/9/23 لغایت 1392/9/27 با در دست داشتن فیش واریزی به 
مبلغ 200،000 ریال به حساب شماره 4046865589 و شناسه370008027103  بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر قزوین 
به نام ش��رکت آب و فاضالب اس��تان قزوین در س��اعات اداری روزهای غیرتعطیل به واحد قراردادهای این شرکت مراجعه و 
پیش��نهادات خود را نیز تا س��اعت 13 مورخه 1392/10/8 به واحد دبیرخانه این شرکت تسلیم نمایند. ضمنا زمان بازگشایی 
پیش��نهادات س��اعت 13:30 مورخه 1392/10/8 می باشد. همچنین به پیش�نهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و 

پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی مناقصه واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی )92/17(  
نوبت دوم 

»روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری استان قزوین«

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب استان قزوین)سهامی خاص(

عنوان و مشخصات کلی پروژه
مبلغ برآورد 

مناقصه )به ریال(
مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )به ریال(

 محل تامین اعتبار 
هزینه های موضوع 

مناقصه

رتبه مورد 
نیاز

نوع 
مناقصه

محل دریافت اسناد، 
تحویل و گشایش 

پیشنهادات
اجرای 6 کیلومتر شبکه 

جمع آوری فاضالب شهرک 
مهرگان و احداث 200 حلقه

 آدم رو  بصورت مجزا

داخلی3/500/000/00098/500/000
حداقل 
رتبه 5 
رشته آب

یک 
مرحله ای

نشانی 
مناقصه گزار

انجام و اجرای خدمات 
پشتیبانی، تعمیر و نگهداری 

کلیه تاسیسات برقی، 
سیستمهای کنترل از راه دور، 
دیزل ژنراتورها و کالیبراسیون 
تجهیزات  Online پارامترهای 
کیفی شامل منابع تولید آب، 
مخازن، ایستگاه های پمپاژ آب 
و فاضالب، تصفیه خانه های آب 
و فاضالب کلیه شهرهای تابعه 

استان قزوین.

داخلی1/600/000/00091/600/000

حداقل 
پایه 5 
رشته 

تاسیسات 
و 

تجهیزات

دو 
مرحله ای

نشانی مناقصه گزار: قزوین، میدان ولیعصر»عج«، ابتدای بلوار آیت ا... خامنه ای، کوچه گلستان پنجم، شماره 4
تلفن تماس: 0281-3349051-4

شرکت گاز استان قزوین به منظور اجرای پروژه خط 
تغذیه شهرک صنعتی ش�ال، در نظر دارد با استفاده 
از اختیارات حاصله از مف��اد الیحه قانونی نحوه خرید و 
تملک اراضی و امالک ب��رای اجرای برنامه های عمومی، 
عمران��ی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 ش��ورای 
محترم انقالب، اراضی واقع در مس��یر خط لوله مذکور را 

طبق کروکی ذیل به تصرف قانونی خود درآورد.
به همی��ن منظور به کلیه اش��خاص حقیق��ی و حقوقی 
مدعی حق/ مالکی��ت و دارندگان طرح های عمرانی ابالغ 
می گردد جهت کسب اطالع از مسیر و رفع هرگونه ابهام 
با همراه داش��تن اص��ل مدرک مالکیت وحق��وق قانونی 
ظ�رف م�دت 15 روز از تاریخ انتش�ار اولین آگهی 
به دفتر حقوقی این ش��رکت ساختمان مرکزی به نشانی 
قزوی��ن- خیابان نواب ش��مالی- مجتم��ع ادارات- جنب 
دانشگاه آزاد اسالمی- ش��رکت گاز استان قزوین- طبقه 
س��وم- امور حقوق��ی- مراجعه نمایند. بدیهی اس��ت در 
صورت اس��تنکاف از واگذاری و ع��دم مراجعه در مهلت 

مقرر، برابر قوانین و مقررات اقدام خواهد شد.

آگهی خرید و تملک اراضی
شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان قزوین )سهامی خاص( 

روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین

 نوبت دوم

فرماندهی آماد و پش�تیبانی نی�روی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران درنظر دارد نیازمندی مشروحه 

ذیل خود را از طریق مناقصه عمومی تأمین نماید.
متقاضی��ان می توانن��د جه��ت دریافت اوراق ش��رایط و 
مشخصات با در دس��ت داشتن معرفی نامه یا مهر شرکت 
و اص��ل فیش واری��زی به مبل��غ 300،000ریال در وجه 
حس��اب ش��ماره 5151579015005 بانک س��په به نام 
دارایی ف آماد و پش نداجا از تاریخ92/9/26 تا 92/10/3 
از س��اعت 8 الی 12 به ف خرید ای��ن فرماندهی واقع در 
تهران- میدان رس��الت- انتهای خیاب��ان نیروی دریایی- 
پادگان کوه��ک مراجعه نمایند و درصورت لزوم تلفنهای 
آم��اده   77226037 و   77226053، 77225974

پاسخگویی خواهند بود.
پتوی دو رویه سربازی 12،000 تخته

آگهی مناقصه عمومی 
شماره12/خ/پ/92

فرماندهی آماد و پشتیبانی 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران

م الف4027

نیروی دریایی

سال هفتادو دوم q  شماره q 20665  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نيازمندي های ویژه تهران( یک شنبه 24 آ ذر q  1392 12 صفر q  1435 15 دسامبر2013

خبر ویژه

صفحه2

یادداشت روز

در هزارمین روز از مبارزات ضد آل خلیفه

مردم بحرین: 1000 روز دیگر هم
به مبارزه ادامه می دهیم

* در حمله تروریستی عصر جمعه به خودروی حامل اعضای شرکت ایرانی 
ساخت خط لوله گاز در عراق 20 ایرانی و 5 عراقی به شهادت رسیدند.

* فعالیت شرکت ایرانی برای ساخت خط لوله گاز در عراق ادامه می یابد.  صفحه3

* مردم بحرین با برگزاری تظاهرات تحت عنوان »عزم راسخ« تاکید کردند آماده اند تا 1000روز دیگر به تظاهرات 
علیه آل  خلیفه ادامه دهند.

* مخالفان بحرینی از مقامات آل خلیفه خواستند تا به درخواست آنها برای انجام اصالحات واقعی پاسخ دهند.
* جمعیت الوفاق: مردم بحرین تا رسیدن به مطالبات واقعی خود کوتاه نمی آیند.

* شیخ عیسی قاسم: سیاست سرکوب آل خلیفه نمی تواند مردم بحرین را از ادامه راه انقالب منصرف سازد.        صفحه آخر

* اعتص��اب و تظاهرات ضد دولتی در ایتالیا، فرانس��ه، 

اسپانیا و بلژیک.

* درگیری طرفداران مرسی با نظامیان در 7 شهر مصر.

* آغاز عملیات ارتش سوریه برای سرکوب تروریست ها 

در حومه دمشق.

* نخستین جلس��ه معترضان با رئیس جمهور اوکراین 

بی نتیجه پایان یافت.

* بلژیک هم در جنگ آفریقای مرکزی کنار فرانس��ه و 

آمریکا ایستاد.

صفحه آخر

60 درصد تروریست ها در عراق
تبعه عربستان هستند

* مص��رف گاز در بخش خانگی نس��بت به س��ال قبل 

40 میلی��ون مترمکعب و در بخ��ش صنایع 20 میلیون 

مترمکعب افزایش داشته است.

* کارشناس��ان بازار س��رمایه: جو منفی بورس به زودی 

مثبت می شود.

* موافقت دولت با اعطای تسهیالت ارزی به شرکت های 

دانش بنیان.

* معاون وزیر نفت از آمادگی اروپایی ها برای مش��ارکت 

در احداث خط لوله صلح خبر داد.

صفحه4

درخواست از مردم 
برای صرفه جویی در مصرف گاز

تازه ترین دستاورد هوا-فضای ایران

دومین میمون فضانورد
با موفقیت به زمین بازگشت

صفحه2

حادثه خونین تروریستی در بعقوبه عراق
وزارت خارجه: پیگیری می کنیم

* چن��د تن از نمایندگان کنگره آمریکا ب��ه دنبال طرحی برای تغییر مفاد 
توافقنامه هسته ای ژنو میان ایران و 1+5 هستند.

* براس��اس این طرح ایران باید همه تاسیسات غنی سازی خود را برچیده، 
تولید سانتریفیوژ را کامال متوقف کرده و رآکتور اراک را نیز تعطیل کند.

* توقف ساخت موشک های پیشرفته، عدم حمایت از نهضت های اسالمی و 
پیشگیری از نقض حقوق بشر، از دیگر بندهای این طرح است.

باج خواهی تازه کنگره آمریکا
توقف برنامه هسته ای و موشکی ایران

* وزارت خزان��ه داری آمری��کا نیز 
پنج شنبه گذش��ته 17 شرکت را 

تحریم کرده بود.
* رئی��س کمیته تحریم ه��ای ایران در 
شورای امنیت: کشورهای عضو سازمان 
ملل باید به اعمال تحریم های وضع شده 

علیه ایران پایبند باشند.       صفحه2

* دومین میمون فضانورد با نام »فرگام« که توس��ط کاوش��گر ایرانی به فضا 
پرتاپ شده بود سالم به زمین بازگشت .

* این کاوش��گر پس از طی یک مسیر زیرمداری تا ارتفاع 120 کیلومتر، در 
مدت زمان حدود 15 دقیقه توانست به زمین باز گردد.

* در طول این ماموریت دانش��مندان فضایی کشور توانستند عالیم محیطی 
داخل محموله زیستی از جمله صوت، تصویر، ترکیب گازی و عالیم حیاتی 
موجود زنده نظیر نوار قلب و ش��اخص های تعیین کننده وضعیت عمومی در 
طول پرواز زیر مداری را ثبت و کنترل نموده و در ایستگاه های زمینی آنها را 

لحظه به لحظه رویت نمایند.
* حجت االسالم روحانی : با عنایت الهی و تالش های دانشمندان فضایی کشور، 
کاوشگر پژوهش حامل دومین میمون فضانورد با نام فرگام برای نخستین بار 
توسط حامل سوخت مایع با موفقیت به فضا اعزام و در کمال صحت و سالمتی 

بازیابی گردید.
* رسانه های خارجی همچون خبرگزاری فرانسه، آسوشیتدپرس، سی ان ان، 
رویترز، بی بی س��ی، فاکس نیوز، ریا نووستی، ش��ینهوا، وال استریت  ژورنال، 
دویچه وله، الجزیره و بسیاری دیگر این دستاورد را در جهان منعکس کردند.

* خبرگزاری های چین و روسیه نیز این دستاورد را موفقیت آمیز و آن  را گام 
مهمی در برنامه فضایی ایران خواندند.

* رس��انه های صهیونیستی با اش��اره به موفقیت آمیز بودن این ماموریت که 
گامی در مسیر برنامه ایران برای ارسال انسان به فضا است، از پیشرفت ایران 
ابراز نگرانی کردند.                                                               صفحه3

چهاردهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور دیروز با حضور معاون اول رئیس جمهور و  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح شد

افتتاح چهاردهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور

ترمیم این سرشکستگی ها
در تخصص عیسی مسیح)ع( نیست!

* آقای سخنگو! دو صد گفته چون نیم کردار نیست

اعتدال
 کجای نامعادله 

ژنو است؟


