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UPS موضوع: خرید، نصب و راه اندازی منبع تغذیه بدون وقفه

ارزيابی كيفی

روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران

ش�رکت ملی گاز ایران در نظر دارد خرید کاالی مش��روح ذیل را از 
طریق برگزاری مناقصه عمومی )دو مرحله ای( تامین نماید.

نام و نشانی مناقصه گزار:
مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران

تهران- خیابان کریمخان- خیابان ش��هید عضدی )آبان جنوبی(- نبش 
خیابان س��پند- س��اختمان مرکزی ش��رکت ملی گاز ایران- طبقه 4- 

تدارکات کاالی ستاد

توضیحاتتعدادموضوعردیف

1 UPS  خری��د منبع تغذیه ب��دون وقفه
بهمراه نصب و راه اندازی و رک و  باطری

یک 
دستگاه 

موض�وع مناقصه: خری��د، نصب و راه اندازی منب��ع تغذیه بدون وقفه 
UPS بشرح ذیل و ضمائم پیوست:

نماینده کارفرما: مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 

مبل��غ تضمین ش��رکت در مناقصه 55/000/000 ری��ال )پنجاه و پنج 
میلیون ریال( که میبایست بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا بحساب 
19070001/29 بانک ملت ش��عبه س��رافراز واریز و فیش واریزی ارائه 

گردد.
شرایط و مدارک الزم جهت شرکت در مناقصه:

1- م��دارک ثبتی ش��رکت حاوی تصاوی��ر )اساس��نامه، آگهی آخرین 

تغییرات شرکت، آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی و...( 
 2- ارائه رزومه کاری مرتبط           3- داشتن شخصیت حقوقی

4- توانائی تهیه و تسلیم ضمانتنامه و گارانتی و خدمات پس از فروش
5- ش��رکتهای پیش��نهاددهنده میبایس��ت دارای رتبه بن��دی 1 الی4 
ش��ورایعالی انفورماتی��ک در زمینه تولید و ارائه دس��تگاه های  جانبی و 

قطعات و ملزومات و شبکه داده ها باشند.
6-با توجه به انتش��ار آگهی عمومی، مناقصه با هر تعداد ش��رکت کننده 

صالحیت دار و تایید شده انجام می گیرد.
محل تحویل اسناد مناقصه:

س��اختمان مرکزی ش��رکت ملی گاز ایران- تهران- خیابان کریمخان- 
خیابان ش��هید عضدی )آبان جنوبی( نبش خیابان س��پند- ساختمان 
مرکزی ش��رکت ملی گاز ایران- طبقه 4- اطاق 410- تدارکات کاالی 

ستاد
لذا از ش��رکتهای واجد ش��رایط دعوت بعمل می آی��د حداکثر 15 روز 
 www.nigc.ir پانزده روز(پس از انتش��ار آگهی، به آدرس اینترنتی(

مراجعه و مدارک الزم را به آدرس فوق الذکر تحویل نمایند. 
توجه: بدیهی اس�ت پ�س از ارائه مدارک و بررس�ی آن و تائید 
صالحیت، نس�بت به توزیع اس�ناد مناقصه اقدام خواهد ش�د. 
متقاضی�ان محت�رم می توانند جهت کس�ب اطالعات بیش�تر با 

شماره تلفن 84877259 تماس حاصل فرمایند.

م الف454

شرکت ملی گاز ایران

ش�رکت توزی�ع نیروی برق اس�تان هرم�زگان درنظ��ر دارد طرح های 
مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای 

واجد شرایط واگذار نماید:
نام و نش�انی دس�تگاه مناقصه گزار: ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان 
هرمزگان به آدرس بندرعباس بلوار جمهوری اسالمی جنب شهرک مسکونی 

زیتون )نیروگاه قدیم( تلفن: 0761-4512344
- تهران- میدان ونک خیابان برزیل- روبروی شرکت توانیر- ساختمان شهید 

عباسپور- طبقه همکف- دفتر نمایندگی شرکت توزیع برق هرمزگان 
تلفن: 021-88799796 

شماره مناقصهموضوع

برق روستاهای مختلف شهرستان  موضوع مناقصه: توسعه 
ولت هوایی،  متر شبکه 20کیلو  )احداث 500  رودان شامل: 
 2 احداث  و  هوایی  فشارضعیف  شبکه  متر   2000 احداث 
دستگاه پست هوایی( با تهیه کلیه لوازم طبق لیست پیوست 

اسناد از محل اعتبارات عمرانی
برآورد معامله: )1/246/775/500(ریال 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 10/000/000ریال 
مدت زمان انجام کار: سه )3(ماه 

نوع تضمین: ضمانت بانکی یا واریز وجه نقد

92-5

ل��ذا کلی��ه پیمانکاران و ش��رکتهایی که دارای تجربه، تخص��ص و تجهیزات 
الزم ب��وده و همچنی��ن گواهینامه تایید صالحیت پیمانکاری را دارا باش��ند 
می توانن��د از تاری��خ درج آگهی نوبت دوم در روزنامه به مدت پنج روز جهت 
خرید اس��ناد مناقصه با در دست داش��تن قبض واریز مبلغ دویست و بیست 
هزار )220000(ریال به حساب سپهر شماره 0102164357002 نزد بانک 
صادرات ش��عبه گلش��هر بندرعباس به آدرس فوق الذک��ر مراجعه و یا تماس 

حاصل نمایند.
به پیش��نهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا 

مدت مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
)هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد(.

شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان
زیرمجموعه شرکت توانیر و وابسته به وزارت نیرو

»آگهی مناقصه عمومی« 
نوبت دوم

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان
موض�وع مناقصه: 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�ت و نش�انی مح�ل دریاف�ت و تحویل اس�تعالم 
کیفی مناقصه گران:  تا تاریخ 92/2/21 قابل برداش��ت از سایتهای
و   http://monaghese.niopdc.irو  http://iets.mporg.ir  
http://kerman.niopdc.ir و http://shana.ir پ��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

نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: 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
شرایط عمومی مناقصه: 

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

آگهی تجدید مناقصه واگذاری راهبری جایگاه های 
CNG شرکتی سیرجان، رفسنجان و بافت

شماره )811/2888( شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
نوبت دومشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان

اداره کل آم�وزش فنی و حرفه ای اس�تان البرز در نظر دارد بخش��ی از 
عملی��ات تعمیرات مراکز آموزش��ی ش��هید رهب��ری و ش��هید خدایی 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 ظرفی��ت کاری دعوت به عمل می آید 
با در دس��ت داش��تن معرفی نامه از تاریخ 1392/2/12ب��ه مدت 6 روز 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.ir کس��ب اطالعات بیشتر به پایگاه ملی ثبت مناقصات

و یا با شماره تلفن 34486022- 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 دوم

نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت سهامی آب منطقه ای 
مازندران به نشانی ساری کیلومتر 3 جاده قائمشهر تلفن 

0151 -2237801 -4
موضوع مناقصه )نوع کمیت و کیفیت کاال(: 1-خرید 
ادوات و تجهی��زات عناصر س��نجش عناصر آب س��نگین 
)جذب اتمی( 2-دس��تگاه تس��ت میکروب��ی و کیفی به 

صورت دو مناقصه جدا از هم
نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: ضمانت نامه 
بانکی یا واریز نقدی به حس��اب سیبا بانک ملی به شماره 
2175085002008 ب��ه نام آب منطق��ه ای مازندران به 
مبل��غ 250.000.000 ریال به مدت اعتبار س��ه ماهه و 

قابل تمدید برای سه ماه دیگر برای هر یک از مناقصه.
زمان و محل دریافت اس�ناد: از تاریخ درج آگهی دوم 
مناقصه لغایت 92/2/23 امور تدارکات و پشتیبانی شرکت 
واق��ع در طبقه اول آدرس فوق تلف��ن 4- 2237801- 0151  

داخلی 1208 یا 2237244- 0151
مهلت و محل تحویل اس�ناد ارزیابی کیفی و پاکات 
مناقص�ه: حداکث��ر تا س��اعت 14 روز سه ش��نبه مورخ 
92/3/7 ب��ه دبیرخانه حراس��ت و امور محرمانه ش��رکت 

سهامی آب منطقه ای مازندران
زم�ان و محل بازگش�ائی اس�تعالم ارزیابی کیفی و 
پیشنهادها: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 92/3/8 

طبقه سوم در دفتر معاونت طرح و توسعه شرکت
مبل�غ ب�رآورد معامل�ه: برای ه��ر ک��دام از مناقصات 

5.000.000.000 ریال می باشد.
مبل�غ خرید اس�ناد: واریز 300000 ریال به حس��اب 
جاری ش��ماره 2195085009000 سپهر بانک صادرات 

به نام آب منطقه ای مازندران
شرایط مناقصه:

1- به پیش��نهادهای فاق��د امضاء، مش��روط، مخدوش و 
پیش��نهاداتی که بع��د از انقضاء مدت مق��رر در فراخوان 

واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2- به پیش��نهادهای فاقد س��پرده، سپرده های مخدوش، 
سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- س��ایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد 

مناقصه مندرج است.

آگهی
 مناقصه عمومی

 یک مرحله ای
»نوبت دوم«

وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت آب منطقه ای مازندران

روابط عمومی
 شرکت آب منطقه ای مازندران

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان آ ذربایجان ش�رقی از 
پیمانکاران دارای گواهینامه صالحیت برای دریافت اس��ناد 
ارزیابی توان اجرای کار با مشخصات ذیل دعوت می نماید:

الف-موضوع مناقصه: احداث ش��بکه فاضالب محله های 
گیالس��لوق، فرعیهای خواجه نصیر و فرعیهای کاش��انی و 

قسمتهایی متفرقه از داخل شهر مراغه
ب- مبلغ برآورد اولیه: 5/359/998/315 ریال

ج- محل اجرای کار: شهر مراغه
د- رشته و گروه پیمانکار: آب
ه� - مدت اجرای کار: 20 ماه

و- دستگاه نظارت: مهندسین مشاور فراز آب
ز- کارفرما: شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

داوطلبین می توانن��د بمنظور دریافت اس��ناد ارزیابی توان 
اج��رای کار و تکمی��ل و عودت آن از تاریخ نش��ر آگهی به 
مدت چهارده روز در تبری��ز: دروازه تهران- خیابان آذری- 
دانش ش��رقی- پالک 4- مهندس��ین مشاور فرازآب- تلفن: 
3316714-0411بغی��ر از ای��ام تعطیل در س��اعات اداری 
مراجعه نمایند الزم به ذکر اس��ت که هزینه آگهی مناقصه 

بعهده برنده مناقصه می باشد.
WWW.abfa- azarbaijan.ir :آدرس سایت اینترنت

»آگهی فراخوان ارزیابی- نوبت دوم«
شماره 195 سال 1391

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

شرکت سهامی آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی

وزارت نیرو

سال هفتادو یکم q  شماره q 20482  تکشماره 5000 ریال12صفحه پنج شنبه 12 اردیبهشت q  1392 21 جمادی الثانیq  1434  2 مه2013

خبر ویژه
یادداشت روز

* دمش��ق با ارسال نامه به شورای امنیت خواستار 

برخورد قاطع با گروه های تروریستی شد.

* سخنگوی سازمان ملل، آمریکا را به »جنایت« در 

زندان گوانتانامو محکوم کرد.

* اعتص��اب و تظاهرات انگلیس،  قبرس و یونان را 

فرا گرفت.

* پرویز مش��رف با حکم دیوان عالی پاکستان برای 

همیشه از مشاغل دولتی محروم شد.   صفحه آخر

بودائیان افراطی صدها خانه و مسجد را
در میانمار به آتش کشیدند

صفحه2 صفحه2

کاری که 
مطهری کرد...

شکستن حريم زن
گناه نابخشودنی غرب است

رهبر انقالب در دیدار شاعران و ذاکران اهل بیت )ع( تاکید فرمودند

* در سالروز والدت حضرت صدیقه کبری سالم اهلل علیها و امام خمینی)ره(، جمعی از 
شاعران و ذاکران اهل بیت)ع( و زنان، با حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای دیدار کردند.

* رهبر انقالب اس��المی مظاهر تمدن غرب در ارتباط با مسأله زن را جلوه گری، 
فراهم کردن زمینه لذت جویی مردان و شکس��ته شدن حریم زنان برشمردند که 

غرب از آن به عنوان آزادی و از نقطه مقابل آن با عنوان اسارت تعبیر می کند.
* رهبر معظم انقالب اس��المی: حرکتی که تمدن مادی غرب در مواجهه با موضوع زن 
انجام داد گناه بزرگ و نابخشودنی است که عوارض آن به هیچ عنوان قابل جبران نیست.

* وقتی در جامعه ای بنیان خانواده متزلزل شد مشکالت آن جامعه نهادینه 
می شود و تمدن غربی با قوانین خباثت آمیز جنسی که اجرا کرده است چه 

بخواهد و چه نخواهد محکوم به شکست و سقوط است.
* خانه داری و فرزند آوری مجاهدتی بزرگ و هنر زنانه است که توأم با صبر، 
عاطفه و احساس��ات می باشد و اگر توجه الزم به آن صورت پذیرد، پیشرفت 

یک جامعه تضمین خواهد شد.
* امروز اختالف افکنی و تحریک تعصبات مذهبی اقدامی نادرست و به دور 
از مصلحت است، همان طور که در زمان ائمه معصومین علیهم السالم نیز آن 

بزرگواران، مانع چنین رفتارهایی می شدند.
* سال جاری به نام »حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی« نام گذاری شده 
اس��ت و حماسه با عقل، هدایت و با ایمان پش��تیبانی می شود و باید از دل 

بجوشد و یک مقوله دستوری و بخشنامه ای نیست.
* ش��أن مداح و ستایش��گر اهل بیت علیهم السالم، برانگیختن عواطف و سپس هدایت 
کردن این عواطف به سمت خرد و اندیشه است و در طول تاریخ نیز همین قرار گرفتن 

عواطف در کنار عقل و خرد و استدالل، مایه حفِظ معنویت، دین و اخالق بوده است.
      صفحه3

در پاسخ به تهدیدات رژیم صهیونیستی

سید حسن نصراهلل: انگشت مقاومت
روی ماشه است

معلم !
شغلت 

شغل انبیاست
روزت مبارک

* در هر جنگ��ی که در آینده رخ 
دهد حزب اهلل پیروز اس��ت و همه 
باید بدانند که نباید هیچ محاسبه 

اشتباهی کنند.
* مخالفان سوریه ضعیف تر از آن 
هستند که حکومت بشار اسد را با 

اقدام نظامی ساقط کنند.

* اگر زیارتگاه زینبیه که آرامگاه نوه پیامبر است آسیب ببیند آتش انتقامی 
مهار نشدنی شعله ور خواهد شد.

* دوستان سوریه هرگز اجازه نخواهند داد سوریه به دست آمریکا، اسرائیل 
و گروه های تکفیری بیفتد.

* هرگ��ز لبنانی ه��ا را در برابر حم��الت و تجاوزات گروه های مس��لح تنها
 نمی گذاریم.                                                            صفحه آخر

* سیاست آمریکا از کنش به واکنش تبدیل شده 
* انتخابات را ناموسی نکنید که حیثیت مان به باد می رود

* احمدی نژاد: امروز استکبار جهانی به بهانه هسته ای، فشارهای اقتصادی 
برای توقف حرکت ملت ایران وارد می کنند.

* اس��تعمارگران می خواهند در ش��رق آس��یا جنگ درست کنند و جلوی 
پیشرفت کشورها را بگیرند و ثروت آنها را غارت کنند.                صفحه10

رئیس جمهور در جمع مردم رشت:

فشارهای اقتصادی حرکت ملت ایران را
 متوقف نمی کند

* ش��رکت کنندگان در کنفرانس مسئله فلس��طین را مهمترین دغدغه و موضوع محوری جهان اسالم دانسته و 
تالش استکبار جهانی برای تغییر این اولویت را محکوم کردند.

* بحران کنونی سوریه تنها راه حل داخلی داشته و همه طرف های درگیر باید به جای توسل به خشونت و نظامی گری که تنها 
به سود رژیم صهیونیستی است از طریق گفت وگو و مشارکت همگانی و به دور از دخالت های بیگانگان به این بحران پایان دهند.

* مسلمانان سراسر جهان و به ویژه علمای امت باید در برابر توطئه هایی که با هدف تضعیف جبهه مقاومت اسالمی 
در برابر رژیم صهیونیستی و نظام استکباری حامی آن صورت می گیرد هوشیاری الزم را به خرج دهند.

* رئیس جمهور )در مراسم اختتامیه(: باید در هدف نزدیک شویم هم اکنون گروه های مسلمان فراوانی هستند که 
اهداف مختلفی دارند، اگر هدف مشترک داشته باشیم وحدت شکست ناپذیر است.                          صفحه2

در بیانیه پایانی اجالس علما و بیداری اسالمی تاکید شد

سرزمین فلسطین از بحر تا نهرمتعلق به فلسطینیان است

مشارکتی ها آرزوی خود را
تبدیل به خبر می کنند !


