
1-نامونش�انیمناقصهگزار: ش��رکت برق منطقه ای تهران به نش��انی تهران، سعادت آباد، باالتر از کوی فراز، بلوار برق تهران، ساختمان مرکزی برق تهران، طبقه 
سوم بال شرقی، امور تدارکات جاری

2-موضوعمناقصه: تهیه، حمل و تحویل آب فضای سبز به مدت 6 ماه طی ماه های خرداد لغایت آبان به میزان 60،000،000 لیتر آب
3-زمان،مهلت،مبلغومحلدریافتاسناد: متقاضیان می توانند از تاریخ درج چاپ آخرین آگهی بمدت 5 روز کاری با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ 
300،000ریال در وجه حس��اب س��یبا به شماره 2175099004004 بانک ملی، شعبه برق تهران بنام ش��رکت برق منطقه ای تهران و معرفینامه، بمنظور دریافت 

اسناد مناقصه به آدرس امور تدارکات مناقصه گزار در ساعات اداری مراجعه نمایند.
4-نوعومبلغتضمینش�رکتدرمناقصه: مبلغ تضمین ش��رکت در مناقصه 157،000،000ریال می باش��د که بایستی مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصه 

تهیه و تسلیم گردد.
5-مدتاعتبارپیشنهادات: اعتبار پیشنهاد از زمان افتتاح پاکات سه ماه بوده و برای سه ماه دیگر نیز معتبر می باشند.

6-زمانومحلتسلیمپیشنهادات: پیشنهاددهندگان می بایستی پیشنهادات خود را در پاکت الک و مهر شده تا ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 92/2/25 
به دبیرخانه امور تدارکات جاری بنشانی مناقصه گزار تحویل و رسید دریافت دارند.

7-گش�ایشپیش�نهادات: پیش��نهادات در همان روز ساعت 11 صبح در سالن پژوهش سه س��اختمان مرکزی برق تهران مطابق با زمان مندرج در جدول فوق 
گشایش خواهد یافت.

8-ارائهشمارهاقتصادیالزامیاست.
9-سایرشرایط:

* ارائه حداقل 1 مورد کار مشابه در یک سال گذشته منعقده با شرکتها و سازمانهای دولتی به همراه اخذ و ارائه رضایت نامه از کارفرمایان قبلی
-آگه��ی ف��وق در ش��بکه اطالع رس��انی توانی��ر ب��ه آدرس www.TAVANIR.ORG.IR )مناقص��ات ب��رق ته��ران( و پای��گاه مل��ی مناقص��ات ب��ه آدرس

www.http://iets.mporg.ir قابل دسترسی می باشد.

www.trec.co.irنشانیوبسایتبرقتهران
http://tabesh.trec.co.irنشانیپایگاهخبریبرقتهران

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای
شماره92/2001 وزارتنیرو

شرکتسهامیبرقمنطقهایتهران

روابطعمومیبرقتهران
مالف341

ش�رکتگازاس�تانتهران درنظر دارد پروژه ایستگاه 
حفاظت کاتدیک ناحیه پاکدشت را با مشخصات و شرایط 
ذی��ل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد ش��رایط 

واگذار نماید.
1-شرحمختصرکار:

√احداث6موردایستگاهحفاظتکاتدیازنوعچاهیآبی
2-مح�لاج�راءپ�روژه: در مح��دوده حص��ار امی��ر،

 CGSشریف آباد، CGS ابراهیم آباد، ایستگاه TBS شریف آباد، 
ایستگاه TBS پاکدشت، ایستگاه CGS عباس آباد می باشد.

3-م�دتاج�رایپ�روژه: م��دت اجراء پ��روژه 240  
)دویست وچهل( روز تقویمی می باشد.

مبل��غ  مناقص�ه: در می�زانتضمی�نش�رکت -4
20،000،000)بیست میلیون(ریال می باشد.

5-نوعومبلغتضمینشرکتدرمناقصه: ضمانت نامه 
بانکی معتبر براس��اس آئین نامه تضامین معامالت دولتی 
مصوب��ه هیئت وزی��ران به ش��ماره42956/ت 28493 ه 
مورخه 11آب��ان 1382 و اصالحات بعد از آن درخصوص 

کارهای پیمانکاری.
6-مهل�تاع�امآمادگی: ت��ا آخر وق��ت اداری روز 

دوشنبه، مورخ 1392/2/30 می باشد.
7-زمانتوزیعاسنادمناقصه: تا آخر وقت اداری روز 

چهارشنبه، مورخ 1392/3/8 می باشد.
8-زمانارسالپیش�نهادات: تا آخر وقت اداری روز 

یکشنبه، مورخ 1392/3/19 می باشد.
9-زمانگش�ایشپیش�نهادات: روز دوشنبه، مورخ 

1392/3/20 می باشد.
10-شرایطمتقاضی:

√داشتن شخصیت حقوقی
√داشتن امکانات، ماشین آالت و نیروی متخصص.
√داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه.

√داشتن مجوز انجام کار از مبادی ذیربط.
√داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه 

و حسن انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما.
√داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی.

√ثبت ن��ام و اخذ کد اطالع رس��انی مناقص��ات از معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.

متقاضیانی که دارای ش��رایط مذک��ور در بند »10« فوق 
ب��وده و آمادگی اجرای پروژه را دارند، می توانند در مهلت 
تعیین شده فوق الذکر، نسبت به ارائه تقاضای کتبی خود 
و دریاف��ت فرم مش��خصات پیمانکاران و ارائ��ه فرم های 
تکمیل ش��ده مذکور بصورت الکترونیکی از سایت شرکت 
گاز اس��تان ته��ران www.nigc-tpgc.ir ب��ه آدرس 
ته��ران، خیابان ایرانش��هر ش��مالی، نبش خیاب��ان اراک، 
س��اختمان ش��ماره160، طبقه چهارم، بلوک7، امور قراردادها 

مراجعه نمایند.

شرکتملیگازایران
شرکتگازاستانتهران)سهامیخاص(

نوبتاول

مالف368

روابط عمومی 
شرکت گاز استان تهران

صندوقرفاهدانش�جویانوزارتبهداش�ت،درمانوآموزش
پزشکی در نظر دارد تعدادمحدودیآپارتمانمسکونیخودرا
)واق�عدرتهران-میدانقدس-خیاباندربند( از طریق مزایده 
عموم��ی به فروش برس��اند. عالقمندان می توانند ب��رای خرید اوراق 
مزایده پس از واریز مبلغ 250/000ریال به حساب شماره 837/83 
به نام صندوق رفاه دانش��جویان، نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران)قابل پرداخت در کلیه ش��عب بانک ملی( و با در دس��ت داشتن 
اصل فیش واریزی، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارش��نبه مورخ 
1392/2/11 به نش��انی تهران- خیاب��ان ولیعصر)عج( باالتر از تقاطع 
طالقانی- پالک 1605- طبقه چهارم- واحد س��رمایه گذاری صندوق 

رفاه دانشجویان مراجعه نمایند.
تلفنتماس:021-84212604

زمانمراجعه: همه روزه به جز پنجش��نبه ها و ایام تعطیل از ساعت 
8 صبح الی 14:30

آگهیمزایدهعمومی
ت دوم

نوب

گروهسرمایهگذاریصندوقرفاه
دانشجویانوزارتبهداشت

مالف372

مناقصهگزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان
موض�وعمناقصه:واگذاری راهبری عملیاتی تعمیرات و نگهداش��ت، 
خدماتی، خرید و فروش فرآورده ه��ای نفتی در جایگاه های دومنظوره 
)C.N.G( ش��رکتی واقع در ش��هرهای سیرجان، رفس��نجان، بافت به 

صورت کارمزدی و تامین نیروی انسانی
تاری�خ،مهل�تونش�انیمح�لدریاف�توتحویلاس�تعام
کیفیمناقصهگران:تا تاریخ 92/2/21 قابل برداش��ت از سایتهای
و http://monaghese.niopdc.irو http://iets.mporg.ir 
http://kerman.niopdc.irوhttp://shana.irپ��س از تکمیل 
محل تحویل فرمها به آدرس کرمان: چهارراه خواجو- ش��رکت ملی 
پخ��ش فرآورده های نفتی منطقه کرمان- طبقه اول اتاق ش��ماره 2 

دبیرخانه کمیته فنی و بازرگانی می باشد.
تلفن تماس: 2530517- 0341

نوعومبلغتضمینش�رکتدرمناقصه: واریز س��پرده نقدی به 
مبلغ 21/000/000 ریال به حساب 4120055200005 بانک ملی 
شعبه شهید بهش��تی به نام ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

منطقه کرمان یا ضمانتنامه بانکی معادل آن
شرایطعمومیمناقصه:

1- داشتن اساسنامه مرتبط با موضوع یا در ارتباط با عملیات فنی و 
مهندسی تاسیسات برق- مکانیک- ابزار دقیق 

2- در اختیار داشتن کارشناس فنی مرتبط با موضوع
3- داشتن تعداد نیروی کافی با تحصیالت مرتبط

4- در اختیار داشتن تجهیزات و ماشین آالت مرتبط با موضوع
5- توانمندی مالی مورد نیاز

6- داش��تن مجوز بهره برداری CNG از مدیریت CNG با ظرفیت 
حداقل 3 جایگاه

7- صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی استان در سال 91
8- اح��راز امتیاز قابل قبول براس��اس معیاره��ای ارزیابی توانمندی 

بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی
9- تائیدیه از سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی 

مبنی بر حسابرسی صورتهای مالی
10- احراز امتیاز قابل قبول درارزیابی کیفی

آگهیتجدیدمناقصهواگذاریراهبریجایگاههای
CNGشرکتیسیرجان،رفسنجانوبافت

شماره)811/2888( شرکتملیپخشفرآوردههاینفتیایران
نوبتاولشرکتملیپخشفرآوردههاینفتیمنطقهکرمان

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان

غروب غم انگیز آفتاب عمر پربرکت نویسنده بسیجی

 استاد امیرحسین فردی

 مدیرمس�ئولکیهانبچههارا ب��ه جامعه فرهنگ و ادب 
ایران اس��المی، ش��اگردان پرش��مار و خانواده محترم آن عزیز 

تسلیت می گوئیم.
سرپرست، مدیران و کارکنان مؤسسه کیهان

مجله كيهان بچه ها 
حاوي مطالب 

علمي- ورزشي- داستاني مخصوص 
نوجوانان 
سه شنبه ها 

بصورت سراسري 
منتشر مي شود

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

ادارهکلآم�وزشفنیوحرفهایاس�تانالبرزدر نظر دارد بخش��ی از 
عملی��ات تعمی��رات مراکز آموزش��ی ش��هید رهب��ری و ش��هید خدائی کرج 
را از طری��ق مناقص��ه عمومی به پیمانکار واجد ش��رایط واگ��ذار نماید. لذا از 
ش��رکت های دارای رتبه و صالحیت و ظرفیت کاری دعوت به عمل می آید با 
در دس��ت داش��تن معرفی نامه ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی جهت 
دریافت اسناد مناقصه به نشانی: کرج- چهارراه طالقانی- خ هالل احمر- اداره 
کل آموزش فنی و حرفه ای اس��تان البرز- دفتر فنی مراجعه نمایند. و جهت 
 www.iets.mporg.irکس��ب اطالعات بیشتر به پایگاه ملی ثبت مناقصات

مراجعه و یا با شماره تلفن34486022-026 تماس حاصل نمایند.

آگهی مناقصه عمومی 
تعمیرات مراکز آموزشی 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورفنی و حرفه ای استان البرز

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز 

نوبت اول

سالهفتادویکمqشمارهq20478 تکشماره5000ریال12صفحه)بهاضافهنیازمنديهایویژهتهران( یکشنبه8اردیبهشتq1392 17جمادیالثانی28q1434آوریل2013

یادداشتروز

صفحه2

* نتایج یک گزارش تحقیقاتی جدید نشان می دهد عموی مظنونان اصلی 
انفجارهای بوستون از همکاران سیا است.

* شغل عموی مظنونان جمع آوری اطالعات برای سازمان جاسوسی آمریکا است.
* ارتباط نزدیکان مظنونان انفجار بوستون، ابهامات جدی در خصوص پشت 

پرده این حادثه ایجاد کرده است.
* پیش از این یکی از نمایندگان کنگره آمریکا از دس��ت  داشتن اف.بی.آی 
در این حادثه تروریستی پرده برداشت.                            صفحهآخر

* مخالفت نوری مالکی با عقب نش��ینی نظامیان 

ازمناطق ناآرام عراق.

* درگیری شدید آش��وب طلبان با پلیس مقابل 

کاخ ریاست جمهوری مصر.

* اردنی ها در اعتراض به توطئه های ضد سوری 

کاخ سفید، پرچم آمریکا را به آتش کشیدند.

* 5 نظام��ی آمریکای��ی در غ��رب افغانس��تان 

به هالکت رسیدند.                          صفحهآخر

تقلب انتخاباتی اوباما و هیالری کلینتون 
در سال 2008 تایید شد

* رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی: افزایش 

25درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران از اول 

فروردین ماه اعمال شده است.

* کارگران ساختمانی از امسال بیمه می شوند.

* معاون رئیس جمهور ازگسترش روابط اقتصادی ایران 

و ترکیه تا سقف 35 میلیارد دالر خبر داد.

* کدگ��ذاری کارت س��وخت خودروه��ای گازوییل��ی 

دراستان های مرزی.                                     صفحه4

معوقات مستمری بگیران تامین اجتماعی
ماه آینده پرداخت می شود

رئیس جمهورآینده باید صاحب برنامه 
و به دور از حاشیه سازی باشد

رهبرانقابدردیدارپرشورهزارانتنازکارگران:

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: کش��ور به رئیس جمه��وری نیاز دارد که در 
عرصه بین المللی و در مقابل استکبار، نترس و شجاع و در عرصه داخلی نیز صاحب 
برنامه، حکمت، تدبیر، معتقد به اقتصاد مقاومتی، دارای تهذیب اخالقی، به دور از 
حاشیه سازی و تشویش آفرینی و دارای شعارهای منطقی و منطبق با واقعیت باشد.

* کارگران س��تون فقرات یک جامعه هستند و در صورت نبود یا ضعف آنها 
کشور فلج خواهد شد.

* باید این فرهنگ در میان مردم فراگیر شود که انتخاب یک کاال با نشان داخلی 
و یا با نشان خارجی می تواند یک کارگر ایرانی را برخوردار و یا محروم کند.

* حوادث کنونی در اروپا و آمریکا اول کار است و شرایط به مراتب بدتر هم 
خواهد شد زیرا اقتصاد سرمایه داری در سراشیبی سقوط قرار گرفته است.

*  اف��رادی که قصد ورود به عرصه انتخاب��ات را دارند بعد از ارزیابی صحیح 
وارد میدان شوند و در نهایت این ملت است که تصمیم گیری خواهد کرد.

* همان گونه که حضرت امام)ره( بارها تاکید کردند حضور شورای نگهبان در انتخابات 
و بررسی صالحیت ها به وسیله انسان هایی عادل، بی طرف و بصیر حضور مبارکی است.

* ن��گاه روزمره به مس��ائل اقتصادی، تغییر مکرر سیاس��ت های اقتصادی، تکیه بر 
نظرات غیرکارشناسی و همچنین اعتماد به شیوه های تزریقی و تحمیلی اقتصادی 
غرب و شرق مضر بوده و سیاست های اقتصادی باید بر مبنای اقتصاد مقاومتی باشد.

* یکی از توصیه ها و تاکیدهای همیش��گی به روسای جمهور این بوده است 
که برای مردم هزینه و مش��کل درس��ت نکنن��د و از دغدغه آفرینی و ایجاد 
تشویش و نگرانی بین مردم پرهیز نمایند.                               صفحه3

پیامتسلیترهبرانقاب
بهمناسبتدرگذشتامیرحسینفردی

* رهبر معظم انقالب: این هنرمند مومن و سخت کوش از پیشکسوتان 
عرصه فعالیت های ادبی دوران انقالب و از بنیانگذاران هسته های جوانان 

هنرمند انقالبی بود.
* آقای فردی، در شمار برجستگانی بود که نهال پرطراوت هنر انقالب 
را در برابر دشمنان عنود و همراهان سست عنصر، با انگیزه و ایمان راسخ 
خویش پاسداری کردند.                                                  صفحه3

وداع مردم قدرشناس تهران
 با نویسنده پیشکسوت انقالب

* مراس��م تش��ییع پیکر مرحوم 
امیرحس��ین ف��ردی ب��ا حض��ور 
گسترده مردم قدرشناس تهران و 
جمعی از اهالی فرهنگ و ادب روز 
گذشته در حوزه هنری برگزار شد.

* غالمعل��ی حداد ع��ادل رئیس 
کمیس��یون فرهنگ��ی مجل��س و 
رئی��س فرهنگس��تان ادب و هنر، 
سید محمد حسینی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، مهدی خاموشی 
رئیس س��ازمان تبلیغات اسالمی، 
محس��ن مومن��ی ش��ریف رئیس 
حوزه هنری، حسین شریعتمداری 
نماین��ده رهبر معظ��م انقالب  در 
موسس��ه کیه��ان، س��ید محمود 
دعایی نماینده رهبر معظم انقالب 
در موسس��ه اطالعات، علی معلم 
رئی��س فرهنگس��تان هنر حضور 

داشتند.

صفحه2

احتمال دست داشتن سیا 
در انفجارهای بوستون قوت گرفت

* حداد عادل: تداوم انتش��ار کیهان بچه ها توس��ط امیرحسین فردی مایه 
خوشحالی بود.

* حسین شریعتمداری: امیرحسین فردی امام و رهبری را قبله نمای خود 
می دانست.                                                                    صفحه3

* نامزد انتخابات باید اهل تنش باشد وگرنه نیاید !
* رد پای القاعده را میان متحدان آمریکا جست و جو کنید

* با خیالبافی این یکی کارت را هم می سوزانیم

روایتبیبیسیازآرامش
وخشمنویسندهمتعهدانقاب

میراث
 این سناریو 

چیست ؟


