
آگهی فراخوان ارزیابی )دومرحله ای( 
شماره 92/2/120 م پ

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
الف- موضوع و محل مناقصه و زمان اجرای کار:

نوسازی شبکه توزیع برق سوختگیری هواپیمایی فرودگاه مهرآباد به روش EPC شامل:
کلیه عملیات مربوط به خدمات مهندس��ی، معماری و س��یویل، مکانیک، برق و ابزار دقیق و... خرید کلیه اقالم و 

تجهیزات پروژه- انجام کلیه آزمایشات مورد نیاز و نصب، اجراء و تست و راه اندازی پروژه در مدت 12ماه
ب- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

توانایی ارائه تضمین )سپرده( شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به مبلغ 505/000/000 
ریال به حساب سیبا به شماره 4120000031008 بانک ملی شعبه اقبال )کد 501( به نام مناقصه گزار )شرکت 

ملی پخش فرآورده های نفتی ایران( که در زمان برگزاری مناقصه می بایست ارائه گردد.
ج- مهلت و نشانی محل دریافت و تحویل استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران:

برداش��ت فرم ه��ای ارزیابی کیف��ی و HSE از س��ایت های WWW.MONAGHESE.NIOPDC.IR و 
WWW.IETS.MPORG.IR و تحویل فرم های تکمیل ش��ده به همراه مس��تندات تا تاریخ 1392/2/21 به 
آدرس: تهران خیابان ایرانش��هر شمالی- نبش خیابان شاداب- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران- طبقه 
س��یزدهم- س��الن 1307- امور پیمان های مدیریت مهندس��ی و طرح ها- تلفن 84121126 )فرم های اس��تعالم 
ارزیابی کیفی و ارزیابی توانمندی، بهداش��تی، ایمنی و زیس��ت محیطی پس از تکمیل با مستندات مربوطه در دو 

بسته جداگانه ارائه گردد( کلیه مستندات بایستی به مهر و امضاء پیمانکار ممهور شود.
شرایط متقاضیان:

الف- داشتن گواهی صالحیت پیمانکاری حداقل پایه 4 در رشته نیرو با معرفی مهندسین مشاور همکار در رشته 
برق )تخصص تولید، توزیع و انتقال نیرو( با ارائه موافقت نامه همکاری مش��ترک یا داش��تن گواهی صالحیت طرح 
و س��اخت در رش��ته برق )تخصص تولید، توزیع و انتقال نیرو( از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاس��ت 

جمهوری
ب- احراز امتیاز قابل قبول براساس معیارهای ارزیابی توانمندی، بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی 

HSE ج- داشتن توان و تجربه الزم مرتبط با موضوع مناقصه و احراز امتیاز قابل قبول در ارزیابی های کیفی و

نوبت دوم

م الف 309

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در نظر دارد نسبت به خرید، Electrical tracing panel, LVMCC panel, VFD panel )هر کدام یک ست( به شرح 
ذیل از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید، لذا از کلیه شرکت های واجد صالحیت که توانایی تامین تجهیزات مذکور را دارند دعوت می شود تا نامه اعالم 

آمادگی و مدارک مورد نیاز را حداکثر تا مدت 10 روز پس از نشر آگهی نوبت دوم به نشانی دستگاه مناقصه گزار تحویل نمایند.
)RTD-26009/AK درخواست شماره( Electrical tracing panel, LVMCC panel, VFD panel عنوان مناقصه: خرید
نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی- خیابان مالصدرا- خیابان شیراز جنوبی- کوچه سرو- پالک 27

محل دریافت اسناد مناقصه: آدرس فوق- دبیرخانه کمیسیون مناقصات
شرایط متقاضی )مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی کیفی(:

1- داشتن شخصیت حقوقی و ارائه اساسنامه، روزنامه رسمی و آگهی تاسیس شرکت و کد اقتصادی
2- ارائه سوابق کاری و قراردادهای عمده مرتبط و همچنین رضایت نامه یا تشویق نامه و یا حسن انجام کار

3- ارائه گواهی تایید صالحیت و همچنین مستندات مربوط به تجهیزات تخصصی و توانایی فنی
4- ارائه مستندات مربوط به توان مالی )ترجیحا ترازنامه ممهور به مهر یک موسسه حسابرسی( و توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی

نحوه دریافت اس�ناد مناقصه: برای متقاضیان واجد صالحیت پس از ارزیابی کیفی )عمومی(، دعوتنامه ای جهت دریافت اس��ناد مناقصه حاوی 
مشخصات فنی و اعالم زمان تحویل و گشایش پیشنهادات ارسال خواهد شد.

مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه: 145/000/000 ریال
توضیحات:

- مدت اعتبار پیشنهادات 45 روز می باشد.
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

- شرکت در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.

آگهی فراخوان 
شناسایی پیمانکار شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

نوبت اول

کمیسیون مناقصات
م الف 396

تازه های کتاب
رجوع به صفحه8

آگهی مناقصه عمومی
 شماره م م ن/91/348 

شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران

درصفحه5م الف 387

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز 
در نظ��ر دارد بهره برداری از اس��تخر سرپوش��یده یادآوران با 
امکان��ات بوف��ه، پارکینگ و... را به مدت یکس��ال به پیمانکار 

واجد شرایط از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
متقاضیان می توانند جهت تهیه اس��ناد مزایده در ساعات اداری: 
از تاری��خ 92/02/10 لغای��ت 92/02/20 به آدرس: کرج- میدان 
طالقان��ی- بلوار تع��اون- خیابان تربیت ش��رقی- اداره کل بنیاد 
ش��هید و امور ایثارگران اس��تان البرز- اداره پش��تیبانی مراجعه 
نمایند یا با شماره تلفن: 32547476-026 تماس حاصل نمایند.

مزایده بهره برداری
 استخر یادآوران کرج

نوبت اول
استان البرز

1( دس�تگاه مناقصه گزار: دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی شهید بهشتی

2( موض�وع مناقص�ه: واگ��ذاری امور تهیه و طب��خ و توزیع 
غذای بیماران و کارکنان بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا)س( 

رباط کریم
3( مبلغ س�پرده ش�رکت در مناقصه: 000 /20/000 ریال 
)دومیلی��ون توم��ان( ب��ه ص��ورت ضمانتنامه بانکی یا رس��ید 

پرداخت نقدی
4( محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: تهران، بزرگراه 
ش��هید چمران، ولنجک، خیابان یمن، خیابان ش��هید اعرابی، 
جنب بیمارس��تان آیت اهلل طالقانی، دانش��گاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداش��تی درمانی ش��هید بهشتی، س��اختمان شماره 
)1( س��تاد، طبقه دوم، دبیرخانه مدیریت تش��کیالت، آموزش 

و بودجه برنامه ای
5( مهلت دریافت اسناد: تا 7 روز پس از چاپ آگهی

6( شرکت کنندگان بایس��تی بابت هزینه خرید اسناد مناقصه 
مبل��غ 000 /50 ریال به ش��ماره حس��اب 99901603 به نام 
درآمد غیرقابل برداش��ت نزد بانک رفاه کارگران شعبه دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی کد 196 واریز و رسید آن را همراه 

با معرفی نامه کتبی ارائه نمایند.
هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

»آگهی مناقصه عمومی«

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

م الف 361

شرکت پتروشیمی اروند در نظر دارد خرید موضوع این آگهی را براساس شرایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و از طریق 
برگزاری مناقصه عمومی از اشخاص حقوقی واجد شرایط خریداری نماید.

1- موضوع مختصر مناقصه:خرید

DESCRIPTIONQUANTITYUNITITEM

INCONEL 601 MESH SHEET170M21

2- نوع و میزان تضمین ش�رکت در مناقصه: میزان س��پرده ش��رکت در مناقصه مبلغ 100/000/000 ریال می باش��د که می بایست به 
صورت چک تضمین شده، ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب جاری 6094200030 نزد بانک تجارت-شعبه شرکت پتروشیمی 

اروند.
3- محل تحویل کاال موضوع مناقصه: شرکت پتروشیمی اروند.

4- ش�رایط ش�رکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اس�ناد: 1-4- توانائی ارائه تضمین مطابق بند 2، 2-4- ارائه تائید 
صالحیت اداره کار مربوط به سال جاری.

5- مبلغ خرید اس�ناد مناقصه: 200/000 ریال در وجه ش��رکت پتروشیمی اروند به شماره حساب جاری 6094200030 بانک تجارت 
شعبه شرکت پتروشیمی اروند.

لذا از متقاضیانی که امکانات، توانائی مالی و ش��رایط اولیه مندرج در بند 4 این آگهی را دارا هس��تند دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف 
مدت 5 روز )به اس��تثناء پنجش��نبه و روزهای تعطیل( از زمان درج این آگهی در روزنامه با در دس��ت داشتن کلیه مدارک شامل اساسنامه، 
آگهی ثبت ش��رکت در روزنامه رس��می و آگهی آخرین تغییرات و مدارک مثبت مندرج در بند 4 این آگهی به امور حقوقی و پیمانهای این 
ش��رکت واقع در اس��تان خوزستان- بندرامام خمینی)ره(- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت 3 ویا به آدرس تهران- میدان هفت تیر 

ابتدای کریم خان زند ساختمان شرکت صنایع ملی پتروشیمی پالک 38 طبقه سوم مراجعه نمایند. 
تلفنهای تماس 06522626475- 06522626476- 02188325856

6- مبلغ برآورد: 2/000/000/000 ریال.
7- محل دریافت اسناد مناقصه: امور حقوقی و پیمانهای این شرکت به نشانی مندرج در فوق.

8- مهلت  تکمیل پیشنهادات مالی:  در اسناد مناقصه ذکر شده است.
9- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی شرکت پتروشیمی اروند
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آگهی مناقصه عمومی 
شماره 92/316 شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شرکت پتروشیمی اروند )سهامی خاص(
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
»الذین اصابتهم مصیبه قالو اناهلل و انا الیه راجعون«

به اطالع می رساند:
به مناسبت درگذشت شادروان امیرحسین فردی مدیر مسئول 
و س��ردبیر کیهان بچه ها مراسم ختمی روز سه ش��نبه 92/2/10 از ساعت 
10:30 لغایت 12 از سوی مؤسسه کیهان در مسجد امین السلطان واقع در خیابان 

فردوسی روبروی بانک مسکن کوچه شهید شاهچراغی برگزار می گردد.
روابط عمومی مؤسسه کیهان

سال هفتادو یکم q  شماره q 20479  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( دوشنبه 9 اردیبهشت q  1392 18 جمادی الثانیq  1434 29 آوریل2013

یادداشت روز

تخریب مساجد بحرین
پیشنهاد آل سعود به آل خلیفه

در هراس از گسترش نهضت اسالمی

* آل خلیفه به دستور آل سعود طرح تخریب مساجد را گسترش داده است.
* هتک حرمت به اماکن مقدس مسلمانان در بحرین با دستور مستقیم 

آل سعود صورت می گیرد.
* آل خلیفه و آل سعود با تخریب مرکز تجمع مسلمانان درصددند مسیر 

انقالب مردمی در بحرین را به انحراف بکشانند.
* ش��یعیان بحرین با الگو گرفتن از انقالب اسالمی ایران اعتراضات خود 

علیه آل خلیفه را در مساجد سازماندهی می کنند.
*  آل خلیفه با حمله به مساجد و تخریب آنها مرحله جدیدی از سرکوب 

معترضان را آغاز کرده است.
* همدس��تی آل سعود و آل خلیفه در  حمله به اماکن مقدس مسلمانان 
چهره واقعی س��ران این کش��ورها را بیش از پیش برای جهانیان آشکار 

کرده است.
* فع��االن حقوق بش��ر بحری��ن: بی عدالتی و تبعیض مذهبی از س��وی 

آل خلیفه در حق شیعیان به وضوح دیده می شود.
* مردم بحرین خواس��تار مجازات عامالن تخریب مساجد و حسینیه ها 

هستند.
* از ابتدای وقوع انقالب در بحرین بیش از 40 مسجد تخریب شده است.

* رژیم بحرین درصدد انتقام گرفتن از معترضانی اس��ت که می خواهند 
خواسته های عادالنه خود را به گوش جهانیان برسانند.       صفحه آخر

*تظاهرات علی��ه طرح های ریاضت��ی در کانادا، 
اسلوونی و انگلیس.

* تجم��ع اعتراض��ی علیه مش��ارکت پهپادهای 
انگلیس در جنگ افغانستان.

* دولت عراق در اس��تان االنبار حکومت نظامی 
اعالم کرد.

* افزایش عملیات تروریس��تی و تنش های سیاس��ی در 
کراچی در آستانه انتخابات پارلمانی پاکستان.  صفحه آخر

وزیر اطالع رسانی دولت بشار اسد:

منشا اتهامات آمریکا علیه سوریه
پیروزی های ارتش در پاکسازی تروریست هاست

* از اوای��ل هفته جاری کمک هزین��ه عائله مندی و اوالد 
بازنشس��تگان کش��وری به صورت علی الحساب به حساب 

بانکی آنها واریز شده است.
* وزیر ارتباطات: تعرفه تلفن همراه افزایش قیمت نخواهد 

داشت.

* بزرگترین خط لوله انتقال میعانات گازی کشور راه اندازی 
شد.

* ای��ن خط لوله ب��ا ظرفیت 360 هزار بش��که و به طول 
400کیلومتر راه اندازی شده است.

صفحه4

عطاریان خبر داد

واریز کمک هزینه عائله مندی و اوالد
به حساب بازنشستگان

نیمه پنهان« نوشته پیام  شاه کلید انگلیسی« جلد 50 از سری کتاب های » * کتاب »
فضلی نژاد است که از امروز در صفحه پاورقی کیهان منتشر می شود.       صفحه6

شاه کلید انگلیسی
پاورقی جدید کیهان

رادان: اجازه نمی دهیم
 امنیت مردم را برهم بزنند

* طرح انضباط اجتماعی و امنیت اخالقی از دیروز در تهران و 17 کالنشهر کشور به اجرا درآمد.
* بنا به درخواست مردم و حکم قضایی اجازه نمی دهیم عده ای به صورت مانکن در خیابان ها تردد کرده و خودشان را به نمایش بگذارند.

* حمل حیوانات در داخل خودرویی که انسان در آن حضور دارد ممنوع است. اجازه نمی دهیم عده ای در خیابان ها 
با سگ گردانی و حمل حیوان در خودرو، خودشان و سگشان را به نمایش عمومی بگذارند.

* در طرح امنیت اجتماعی، عالوه بر برخورد با بدپوشش��ان و مزاحمان نوامیس، موضوع زنان خیابانی نیز در نظر 
گرفته شده است.                                                                                                          صفحه11

* گشایش 26 پروژه عمرانی به ارزش 2هزار و 272 
میلیارد ریال جزو برنامه های این سفر بود.

* قطع��ه پایان��ی آزادراه تبریز- ته��ران به طول 20 
کیلومتر با 450 میلیارد ریال هزینه و کنار گذر غربی 
تبری��ز به طول 15 کیلومتر ب��ا هزینه 560 میلیارد 
ری��ال از طرح هایی بود که توس��ط رئیس جمهور به 

بهره برداری رسید.
* در این س��فر میدان بزرگ ش��هید بهشتی تبریز 

پس از 15 سال افتتاح شد.

* طول راه های احداثی آذربایجان شرقی به 6 هزار کیلومتر 
و راه های آسفالت نیز به 4هزار کیلومتر افزایش یافت.

* 39 ه��زار و 855 واح��د مس��کن مه��ر در 58 ش��هر 
آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید.

* بهره برداری از 18 هزار و 30 هکتار از اراضی پایاب 
سدهای استان با هزینه 4 هزار میلیارد ریال از دیگر 

طرح هایی بود که انجام شد.
* محور میانه چاراویماق به طول 90 کیلومتر و بیمارستان های 
مرند و ورزقان نیز با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.     صفحه10

همزمان با سفر رئیس جمهور به تبریز صورت گرفت

افتتاح 26 طرح بزرگ عمرانی در آذربایجان شرقی

صفحه2صفحه2

* فشار اصالح طلبان روی ستاد حسن روحانی
* سایت شخصی هاشمی نسخه سه نامزد اصالح طلب را پیچید

* اعتراف کنید تا گناهان شما سبک شود

 ایران تغییر نمی کند
آب هم از آب  آمریکا باید روش خود را تغییر دهد

تکان نمی خورد  !


