
شرکت پاالیش گاز ایالم در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی 
تأمین نماید.

شماره مناقصه:                                                                      93/005
موضوع مناقصه:                                               راهبری واحد دانه بندی گوگرد
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:                           به میزان 52.000.000 ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه:                          ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی
تاریخ درج اسناد در سایت شرکت پاالیش گاز ایالم:                    93/2/22
تاریخ آخرین مهلت عودت اسناد از جانب مناقصه گران:         93/3/18
تاریخ گشایش پاکات »الف« و فرم های ارزیابی کیفی:                   93/3/19
تاریخ گشایش پاکات فنی »ب«:                                        93/3/21
تاریخ گشایش پاکات مالی »ج«:                                        93/3/26

آدرس دریافت اسناد الکترونیک:           www.nigc-igtc.ir- بخش مناقصه و مزایده
آدرس مناقصه گزار:   ایالم/ بخش چوار/ صندوق پستی 144-69361/ کدپستی 6937181111

* مناقصه گران می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به سایت www.nigc-igtc.ir مراجعه و یا با 
شماره تلفن 2912076-0841 )دبیرخانه کمیسیون مناقصات( تماس حاصل فرمایند.

شرکت ملی گاز ایران
شرکت پاالیش گاز ایالم

آگهی مناقصه عمومی 
دو مرحله ای

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت پاالیش گاز ایالم

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1392/12/18 
تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د: آق��ای ابراهی��م صداقت به 
کدملی0492463301 به نمایندگی از شرکت عمران و مسکن 
سازه پایدار صبادژ ایرانیان به شناسه ملی10320410401 
بج��ای آقای س��یدمحمدرضا برقعی به س��مت نائب رئیس 
هیئت مدی��ره برای بقیه مدت تص��دی هیئت مدیره انتخاب 
گردید. آقای سیدمحمدرضا برقعی به کدملی0050468383 
به نمایندگی از ش��رکت عمران و مس��کن سازه پایدار بافت 
فرسوده پارس��یان به شناس��ه ملی 10320410186 بجای 
آقای حس��ین روزبه به س��مت عضو هیئت مدیره برای بقیه 
مدت تص��دی هیئت مدی��ره انتخ��اب گردید آق��ای احمد 
ابراهیم آبادی ب��ه کدملی0049886223 ب��ه نمایندگی از 
ش��رکت عمران و مس��کن س��ازه پایدار نارین دژ مهرازی به 
شناس��ه ملی10320409876 بجای آقای س��یدمحمدباقر 
آقابزرگ مدرس��ی به س��مت عضو هیئت مدی��ره برای بقیه 

مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار 
تأسیسات نگین قرن شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت424973 و شناسه ملی10320767374

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

آگهی تغییرات شرکت رهیاب کنترل 
ایرانیان شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 342275 
و شناسه ملی 10103931710

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده مورخ 

1392/11/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

خان��م الهه کربالئی محمد میگونی کدملی 0080962688 به س��مت 

بازرس اصلی و آقای جواد جباری به کدملی 0047097442 به سمت 

بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
30002323

ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

م الف 735

نظر به اینکه پرونده خانم س�یده مژگان ش�ریفی حسینی 
فرزند س��ید ابراهیم به علت غیبت در هیئت بدوی رس��یدگی 
به تخلفات اداری دانش��گاه مورد بررسی قرار گرفته و منجر به 
صدور رأی ش��ده است و جهت ابالغ رأی نش��انی از ایشان در 
دس��ترس نمی باشد، لذا به نامبرده اطالع داده می شود حداکثر 
ظرف مدت 30 روز پس از انتش��ار آگهی به امور نیروی انسانی 
این دانش��گاه واق��ع در تهران- بزرگراه ش��هید چمران- اوین- 

جنب بیمارستان آیت ا... طالقانی مراجعه نمایند.
بدیهی اس��ت پس از انقضاء مهلت مقرر رأی صادره الزم االجرا 

خواهد بود.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

»آگهی ابالغ رأی«

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

مناقصه زیر را با مش��خصات و شرایط کلی مندرج در اسناد مناقصه مربوطه به شرکت 
ذیصالح واگذار نماید.

موضوع مناقصه: تهیه تجهیزات و مصالح اختصاصی عهده پیمانکار و اجرای عملیات 
گازرس��انی به حفرات خالی شهرستان قزوین شامل: 1-اجرای شبکه فوالدی به اقطار 
2 و 4 اینچ به متراژ 3200 متر و شبکه پلی اتیلن به اقطار 63 و 160 میلیمتر به متراژ 
5200 متر 2-س��اخت و نصب 800 عدد انشعاب )450 عدد انشعاب از نوع پلی اتیلن 
.)SM-6007 350 عدد انشعاب از نوع فوالدی طبق نقشه ،SM-6231 طبق نقشه

مح�ل ارائه خدمات و مدت اجرای موضوع مناقصه: شهرس��تان قزوین- به مدت 
365 روز تقویمی.

مبنای برآورد: فهرست بهای نفت و گاز سال 1392.
نوع ضمانتنامه: )ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد(

مبلغ ضمانتنامه: 25/800/000 ریال
محل دریافت اسناد مناقصه: طبقه سوم دستگاه مناقصه گزار- اتاق 315

زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه: پس از انتشار آگهی نوبت اول به مدت 14 روز.
محل تحویل اسناد مناقصه: طبقه همکف دستگاه مناقصه گزار- دبیرخانه )اتاق 11-6(

مهل�ت تکمیل و تحویل اس�ناد مناقص�ه: حداکثر 11 روز پ��س از آخرین مهلت 
دریافت اسناد مناقصه.

از ش�رکتهای واجد صالحیت دعوت می ش�ود جهت دریافت اطالعات بیشتر 
 www.nigc-qazvin.ir :مناقصه گران به نش�انی اینترنتی شرکت به آدرس
و یا پایگاه اطالع رسانی مناقصات به آدرس: http://iets.mporg.ir مراجعه 
نماین�د. در ضم�ن زمان بازگش�ایی پ�اکات مناقصه در تاری�خ 1393/3/25 

می باشد.

شرکت گاز استان قزوین

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

شماره مناقصه )93-1(

روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین

شرکت گاز استان قزوین در نظر دارد

)نوبت دوم(

این شرکت در نظر دارد اقالم جدول فوق را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که 
توانایی تهیه و تأمین کاالی فوق را دارند، از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا یک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم می توانند 
اس��ناد مناقصه را از طریق آدرس اینترنتی WWW.BAORCO.IR دریافت و ضمن ارس��ال فاکس آمادگی شرکت در 
مناقصه، فرم پرسشنامه تأیید صالحیت فروشنده مندرج در سایت را تکمیل و از طریق پست به این مدیریت ارسال نمایند.

1- اعالم تأیید صالحیت فروشندگان شرکت کننده در مناقصه از طریق فاکس به اطالع مشارالیهم خواهد رسید.
2- پس از ارسال فاکس تأیید صالحیت، فروشندگان تأیید شده موظف به ارسال پاکت فنی/ مالی/ ضمانت نامه مربوط می باشند.

3- سپرده شرکت در مناقصه باید بصورت واریز نقد یا ضمانتنامه معتبر بانکی باشد.
4- به پیشنهادهای فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- این شرکت در رد یا قبول هر یک یا تمامی پیشنهادها بدون ذکر دلیل مختار است.
6- اولویت با کاالی تولید داخل و محل تحویل کاال انبارهای پاالیشگاه بندرعباس می باشد.

7- ن��وع معامل��ه ریالی خواهد بود، میزان پیش پرداخت 25٪ در قبال ضمانتنامه بانکی و همچنین 10٪ ضمانت نامه بانکی 
بابت حسن انجام کار دریافت می گردد.

8- ارائه اس��ناد مناقصه صرفا از طریق س��ایت انجام می ش��ود و پس از انقضای مهلت فوق این شرکت مسئولیتی در قبال 
ارائه اسناد ندارد.

آدرس: بندرعباس- کیلومتر 20 جاده اسکله شهید رجایی- شرکت پاالیش نفت بندرعباس- تدارکات و خدمات کاال
صندوق پستی: 3184-79145                  فاکس: 61625071-021 و 0761-5564155

روابط عمومی

آگهی مناقصه عمومی با اخذ سپرده
نوبت اول

مبلغ سپرده شرکت 
ردیفشماره مناقصهشرح کامل کاالمقدار/ قلمدر مناقصه به ریال

RHS-9347401-BA/T131دو قلم لوله فلزی11160 متر74/500/000
RHS-9348902-BA/T042خرید ماده شیمیایی ضدخوردگی50000 کیلوگرم168/700/000

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران
شرکت پاالیش نفت بندرعباس )سهامی عام(

ش�رکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات 
مرب��وط به اصالح و توس�عه ش�بکه آب کلیبر و ورزق�ان را از محل 
اعتبارات عمرانی و از طریق مناقصه )عمومی( به پیمانکار واجد ش��رایط و 
دارای رتبه آب واگذار نماید. لذا از کلیه واجدین صالحیت دعوت می گردد 
ظ��رف م��دت ده روز از تاریخ درج آگهی با در نظ��ر گرفتن موارد ذیل، به 
آدرس تبریز- بلوار 29بهمن- جنب دانش��گاه تبریز- امور قراردادها- تلفن: 
3304091-0411 مراجعه و ضمن واریز مبلغ 200000 ریال به حس��اب 
جام شماره 7221124733 بانک ملت باجه آب و فاضالب تبریز )کدشعبه 
1342/5( و ارائ��ه فیش آن به ام��ور قراردادها، اس��ناد مربوطه را متعاقبا 
دریافت و در تاریخ قید ش��ده در اس��ناد، پاکت خ��ود را تحویل دبیرخانه 
ش��رکت نمایند. بدیهی است ش��رکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات 

مختار خواهد بود. هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف( به پیش��نهادهای فاقد امضاء، مش��روط، مخدوش و پیشنهاداتی که 
بع��د از انقض��اء مدت مقرر در فراخوان واصل ش��ود، مطلقا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
ب( مبلغ برآورد اولیه معادل: 600/696/439 ریال

ج( مبلغ س��پرده تضمین ش��رکت در مناقصه مع��ادل 7/503/482 ریال 
می باشد.

د( سایر اطالعات و  جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ه�( پیشنهاددهنده مکلف اس��ت معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر 
تس��لیم یا مبلغ مذکور را به حس��اب بانکی ش��رکت واریز و حس��ب مورد 
ضمانت نامه یا رسید واریز وجه را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید 
به پیش��نهادهای فاقد سپرده، س��پرده های مخدوش، سپرده های کمتر از 

میزان مقرر، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
www.abfa-azarbaijan.ir سایت

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 39 سال 93

وزارت نیرو

شرکت سهامی آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 

نوبت اول

ش�رکت مخابرات اس�تان ف�ارس در نظ��ر دارد انجام امور 
مرب��وط به قرارداد حفظ و نگهداری- بهس��ازی- بهینه س��ازی 
کمیت و کیفیت کلیه سخت افزارها و نرم افزارها و عملکرد تمام 
قطعات و سیستم های الکترونیکی، مکانیکی و ساختمانی انواع 
ایس��تگاه های BTS و ریپیترهای موبایل و لینک های ارتباطی 
)BTS-BSC( شیراز و کلیه تجهیزات وابسته بمنظور افزایش 
کیفیت شبکه ارتباطات سیار استان فارس را براساس مشخصات 
فنی موجود در اس��ناد از طریق مناقصه عمومی به صورت یکجا 
ب��ه بخش خصوصی واگذار نماید، ل��ذا از کلیه پیمانکاران واجد 
شرایط که در این زمینه دارای تجربه و تخصص کافی می باشند؛ 

دعوت بعمل می آید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به پرتال این شرکت به 

آدرس WWW.SHIRAZTEL.CO.IR مراجعه نمایند.

شرکت مخابرات استان فارس
WWW.SHIRAZTEL.CO.IR

آگهی مناقصه
شماره 93/12 شرکت مخابرات  استان فارس

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

 سه شنبه ها بصورت سراسري منتشر مي شود

سال هفتادو دوم q  شماره q 20777  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(  یک شنبه28 اردیبهشت q  1393 18 رجب q  1435 18 مه 2014

خبر ویژه

صفحه2

یادداشت روز

* در جریان درگیری های شدید 2 روز گذشته شماری از طرفین مجروح و راهی بیمارستان شدند.
* از زمان برگزاری همه پرسی استقالل در دونتسک و اسالویانسک، حمالت ارتش اوکراین با حمایت غرب تشدید یافته است.
* سازمان ملل از گسترش نقض حقوق بشر از سوی نظامیان در شرق اوکراین ابراز نگرانی کرد.  صفحه آخر

* تول��د، ف��وت، ازدواج، ط��الق و ع��دم صالحیت 

سرپرس��ت خانوار از جمله وقایعی اس��ت که برای 

ثبت آنه��ا متقاضی��ان می توانند ب��ه مراکز پلیس 

»10+« مراجعه کنند.

* عضو کمیسیون عمران مجلس: آزادسازی بلیت 

هواپیما نباید با افزایش قیمت همراه باشد.

* جه��ش جدید مص��رف بنزین با وج��ود اجرای 

مرحله دوم هدفمندی.                            صفحه4

سازمان هدفمندی:

متقاضیان یارانه تغییر اطالعات خود را 
از روز چهارشنبه اعالم کنند

* نخس��تین نماز جمعه پس از 3س��ال در ش��هر 

آزاد شده حمص برگزار شد.

* تظاهرکنندگان خطاب به آل خلیفه: ملت بحرین 

خسته نمی شود.

* حزب اهلل لبن��ان: بزرگترین تش��کیالت جهادی 

در منطقه هستیم.

* نتیجه ش��مارش 91 درصد آرا در انتخابات عراق 

اعالم شد.                                     صفحه آخر

نگرانی غرب از بازگشت افراطی های مسلح

سناتور آلمانی: تروریست ها از سوریه برگردند 
مثل بمب ساعتی عمل می کنند

ادامه مذاکرات بی نتیجه به بعد موکول شد !

بازتاب جهانی 
شکست مذاکرات وین

صفحه2

درگیری شدید ارتش نارنجی
با استقالل طلبان در شرق اوکراین

حجت االسالم محمدرضا زائری 
در گفت وگو با کیهان مطرح کرد

گرایش 
روزافزون به دین 

در سوریه

* عالءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: بحث موشکی 
ایران به هیچ وجه نمی تواند در دس��تور کار مذاکرات هسته ای قرار گیرد و 

هیچ ارتباطی با این موضوع ندارد.
* آمریکا در چند سال اخیر با نصب سامانه موشکی خود در برخی از کشورهای 

همسایه جمهوری اسالمی عمال تهدیدکننده امنیت ملی ایران شده است.
* محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: موشک های بالستیک 
و ب��ه طور کلی تجهیزات افزایش ت��وان دفاعی جزو خطوط قرمز جمهوری 

اسالمی ایران در مذاکرات هسته ای است.

* اغلب رسانه های منطقه ای و بین المللی در گزارش ها و تحلیل های خود 
ب��ه طور آش��کار و تلویحی اش��اره کردند که زیاده خواه��ی طرف غربی، 

مذاکرات وین 4 را به بن بست کشاند.
* خبرگزاری فرانس��ه: در مذاکرات اختالفات بسیاری وجود دارد و ایران 

باید انعطاف بیشتری از خود نشان دهد!
* اکونومیس��ت: عدم دسترس��ی آژانس به پارچین می تواند یکی از علل 

وقفه در مذاکرات از سوی غربی ها تلقی شود.
* غرب به دنبال توافقی 10 تا 20 ساله با ایران است در حالی که ایران 

معتقد است این توافق باید حداکثر پنج ساله باشد.
* العربیه: ایران با گفت وگو درباره توان موش��کی خود در وین به ش��دت 

مخالفت کرد.
* اش��پیگل: اختالفات اساس��ی و عدم عقب نش��ینی طرفین باعث شد 

مذاکرات وین به نتیجه نرسد.
* عراقچ��ی: همانطور که در جریان مذاکرات مش��خص کرده ایم درباره 

خطوط قرمز هیچ نرمش و انعطافی وجود نخواهد داشت.
* با توجه به اینکه هیچ پیشرفت جدی در مذاکرات حاصل نشد دو طرف 

احساس کردند هیچ نیازی برای کنفرانس خبری مشترک وجود ندارد.
* ی��ک مقام وزارت خارجه آمریکا: ما خوش بین نیس��تیم بلکه واقع بین 
هستیم. ما مجددا تکرار می کنیم که به دنبال توافق صد درصدی با ایران 
هستیم یعنی یا توافق روی همه چیز یا هیچ چیز.                 صفحه3

تاکید فعاالن سیاسی بر حفظ خطوط قرمز در مذاکرات هسته ای

بروجردی: موشک های ایران بزرگتر از آنند
که روی میز مذاکره جا بگیرند!

* اعض��ای تی��م مذاکره کننده به 
خوبی آگاه هس��تند که مذاکرات 
در خصوص موشک های بالستیک 
پذیرفتن��ی  حالت��ی  هی��چ  در 

نیست.       
* آمریکایی ها و طرف های مقابل 
به خوبی باید بدانند که مذاکره بر 
سر شفاف سازی هسته ای است، نه 
چیز دیگر.                  صفحه10              

رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای هیئت مدیره جامعه خّیرین مدرسه ساز ایران تاکید کردند

هر وقت مسئوالن کار را به مردم محّول کرده اند
 کار موفق بوده است

صفحه2

صفحه8

خوشبختانه 
رونمایی از پیوند ارگانیکبی نتیجه  ماند!

فتنه سبز با حزب صهیونیستی بهائیت


