
30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

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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موسس�ه ای اقتص�ادی در نظ�ر دارد تع�داد قاب�ل توجه�ی 
موتورس�یکلت، خودرو س�واری ب�ا وضعیت ش�ماره گذاری و 
اوراق�ی متعل�ق به خود را از طریق ح�راج حضوری به صورت 

نقد به فروش برساند:

قابل توجه این که متقاضیان بایستی
 20٪ مبلغ خرید را به صورت نقدی در زمان 

برگزاری حراج، همراه داشته باشند 
و در صورت برنده شدن پرداخت نمایند. 

)ضمنا برای رفاه حال خریداران گرامی دستگاه کارتخوان 
بانکی نیز موجود است.(

زمان بازدید: 17، 16، 1392/2/15 ساعت 8/30 الی 16
مکان بازدید:

1- لواس��ان کوچک- خیابان کمربندی- خیاب��ان چناربن 3- جنب  
سکوی شهرداری

زمان برگزاری حراج: 1392/2/18 ساعت 10 صبح
* * *

محل برگزاری حراج:
لواس��ان- بلوار ام��ام)ره(- خیاب��ان فرهنگ- کانون پ��رورش فکری 

کودکان و نوجوانان
* *  *

عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به آدرس 
سایت اطالع رسانی ذیل نیز مراجعه نمایند:

www.saa-s.ir
تلفن های تماس: 26540250- 26541987 )021(

داخلی 117 و 118

آگهی فروش کاال 
به صورت حراج حضوری

م الف 347م الف 492

ش�رکت پش�تیبانی س�اخت و تهی�ه کاالی نف�ت ته�ران در نظ��ر دارد نس��بت ب��ه خری��د قطع��ات یدک��ی
 AIR CONDITIONER س��اخت شرکت CARRIER مورد نیاز جهت اس��تفاده درصنعت نفت از طریق مناقصه 
عمومی دومرحله ای اقدام نماید. بدینوس��یله از ش��رکتهایی که سابقه و توانائی ارائه پیشنهاد را دارند جهت شرکت دراین 

مناقصه با توجه به شرایط ذیل دعوت بعمل می آید.
1- شماره مناقصه: 92-269

 CARRIER 2- موضوع مناقصه: خرید قطعات یدکی شرکت
3- مبلغ و نوع تضمین ش�رکت در مناقصه: بمبل��غ 23/780/000 ریال ضمانت نامه بانکی معتبر و قابل تمدید برای 

پیشنهاد ریالی و معادل 1/484یورو جهت پیشنهاد ارزی.
4- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 15 روز پس از انتشار آگهی دوم

الزم اس��ت مناقصه گران پس از هماهنگی از طریق تلفن های 82015351- 82015331 جهت دریافت اس��ناد مناقصه 
صبح از ساعت 9 الی 12 و بعدازظهر از ساعت 14 الی 15/30 به آدرس تهران- خیابان سپهبد قرنی، نبش خیابان شهید 

کالنتری شماره 226 طبقه 7 اتاق شماره 715 گروهV - اداره خرید خارجی مراجعه نمایند.
5- برنده مناقصه می بایست ضمانتنامه حسن انجام کار معادل 5٪ مبلغ قرارداد را ارائه نماید.

6- مهلت ارائه پیشنهاد: 30 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد.
7- زمان گشایش پیشنهادات فنی: یک هفته پس از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد.

8- مدت اعتبار پیش�نهادات مالی: پیشنهادات مالی ارائه ش��ده می بایست بمدت 2 ماه از تاریخ گشایش پیشنهادات 
فنی معتبر باشند.

9- محل ارسال پیشنهادات: تهران- خیابان سپهبد قرنی نبش خیابان شهید کالنتری شماره 226 طبقه یازدهم دفتر 
گشایش پیشنهادات )از طریق پست سفارشی(.

10- هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

فراخوان مناقصه دومرحله ای
آگهی نوبت اول شرکت ملی نفت ایران

شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران

روابط عمومی شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران

م الف 346

ش�رکت پشتیبانی س�اخت و تهیه کاالی نفت تهران در نظر دارد نسبت به خرید » LINE PIPE« مورد نیاز جهت 
اس��تفاده درصنعت نفت از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. بدینوس��یله از شرکتهایی که سابقه و توانائی ارائه 

پیشنهاد را دارند جهت شرکت دراین مناقصه با توجه به شرایط ذیل دعوت بعمل می آید.
1- شماره مناقصه: 92-254

»LINE PIPE « 2- موضوع مناقصه: خرید
3- مبلغ و نوع تضمین ش�رکت در مناقصه: بمبل��غ 115/400/000 ریال ضمانت نامه بانکی معتبر و قابل تمدید برای 

پیشنهاد ریالی و معادل 7/200 یورو جهت پیشنهاد ارزی.
4- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 15 روز پس از انتشار آگهی دوم

الزم اس��ت مناقصه گران پس از هماهنگی از طریق تلفن های 82015351- 82015331 جهت دریافت اس��ناد مناقصه 
صبح از س��اعت 9 الی 12 و بعدازظهر از س��اعت 14 الی 15/30 به آدرس تهران- خیابان سپهبد قرنی، نبش خیابان شهید 

کالنتری شماره 226 طبقه 7 اتاق شماره 715 گروهV - اداره خرید خارجی مراجعه نمایند.
5- برنده مناقصه می بایست ضمانتنامه حسن انجام کار معادل 5٪ مبلغ قرارداد را ارائه نماید.

6- مهلت ارائه پیشنهاد: 30 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد.
7- زمان گشایش پیشنهادات فنی: یک هفته پس از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد.

8- مدت اعتبار پیشنهادات مالی: پیشنهادات مالی ارائه شده می بایست بمدت 2 ماه از تاریخ گشایش پیشنهادات فنی 
معتبر باشند.

9- محل ارس�ال پیش�نهادات: تهران- خیابان سپهبد قرنی نبش خیابان شهید کالنتری شماره 226 طبقه یازدهم دفتر 
گشایش پیشنهادات )از طریق پست سفارشی(.

10- هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

فراخوان مناقصه دومرحله ای
آگهی نوبت اول شرکت ملی نفت ایران

شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران

روابط عمومی شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران

م الف 449

معاونت فناوری اطالعات و ارتباطات نیروی انتظامی 
جمهوری اس�المی ایران در نظ��ر دارد تعداد 10 اصله 
دکل خودایس�تای مورد نیاز خود را مطابق مشخصات 
فنی و طرح قرارداد از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای 
بر طبق شرایط تامین نماید. تولیدکنندگان واجد شرایط 
و دارای مدارک قانونی می توانند با در دست داشتن رسید 
بانکی بمبلغ یکصد و پنج��اه هزار ریال)150،000 ریال( 
به حس��اب 194861 نزد بانک سپه شعبه میرداماد غربی 
ب��ه دبیرخانه مرکز خرید تخصصی ای��ن معاونت واقع در 
تهران- باالت��ر از میدان ونک- میدان عطار نیش��ابوری- 
س��تاد ناجا- معاونت فاواناجا- طبقه اول مراجعه و اسناد 
مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد 
مزب��ور را مهر و امضا نمایند و به ضمیمه پیش��نهاد خود 
حداکث��ر تا س�اعت 14 مورخ 1392/2/25 به نش��انی 
فوق الذکر تسلیم و رسید دریافت نمایند. جهت اطالعات 
بیشتر با ش��ماره تلفن 81825823-021 تماس حاصل 

نمائید.
ضمن��ا جزییات مرب��وط به میزان س��پرده و محل افتتاح 
پاکتها و س��ایر موارد در اس��ناد مناقصه درج شده است و 

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه عمومی
 شماره 1/خ/ع/92

آگهی مناقصه عمومی 
)یک مرحله ای(

شماره مناقصه 92/2-12
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

در صفحه3 م الف 494

مجله هفتگی کیهان ورزشی 
ح��اوی مطال��ب خواندن��ی، 
تحلی��ل، گ��زارش، مصاحبه 
و آخری��ن خبره��ا از ورزش  
ایران و جهان امروز )شنبه- 
در   )92 اردیبهش��ت   14
سراسر کشور منتشر شد. در 

این شماره می خوانیم:
ورزش و درک دوران »گذر« 
)چش��م انداز هفته(، نگاهی 
به پرونده جام حذفی فوتبال 
ای��ران، گفت و  باش��گاههای 
گو ب��ا مه��رداد جماعتی در 
نگاه چن��د بع��دی، گزارش 
مسابقات والیبال باشگاه های 

آس��یا و قهرمانی کاله، صعود استقالل در جام باشگاه های آسیا، فینال سراسر 
آلمانی در لیگ قهرمانان اروپا، گزارش از موقعیت فعلی وزنه برداری، گزارش��ی 
از زد و بنده��ای مالی در فوتبال پایه )2 میلیون گرفتیم تا پس��رش 20دقیقه 
بازی کند(، س��ه گانه قلعه نویی، اس��تقالل و تیم ملی، به یاد استاد امیرحسین 
فردی )هیوالیی که س��اخته ایم ورزش را می بلعد!(، پوس��تر: له واندوفس��کی 
)دورتموند(، توماس مولر )بایرن(، تیم والیبال کاله آمل، س��یدمهدی رحمتی 

و سیدجالل حسینی

مجله کیهان ورزشی منتشر شد

سال هفتادو یکم q  شماره q 20483  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نيازمندي های ویژه تهران(  شنبه14 اردیبهشت q  1392 23 جمادی الثانیq  1434  4 مه2013

در اعتراض به شرایط وخیم اقتصادی آغاز شد

دور تازه اعتصاب ها در صنایع آلمان

سرکوب 
کارگران انقالبی

از سوی 
نیروهای آل خلیفه

خبر ویژه

یادداشت روز

صفحه آخر 

صفحه آخر 

عرضه 457 هزار عنوان کتاب

جشن کتاب با استقبال عالقمندان رونق گرفت

صفحه2صفحه2

* مس��ئوالن ایران خودرو و س��ایپا اع��الم کردند، 
محصوالت خ��ود را از امروز ب��ا قیمت های مصوب 

شورای رقابت عرضه می کنند.
* ظرفی��ت ذخیره س��ازی س��وخت مایع کش��ور

به 14/5 میلیارد لیتر افزایش می یابد.

* رئیس بانک مرکزی: هزینه حج تمتع در سال 91 
باید 30 درصد افزایش می یافت.

* معاون وزیر راه و شهرس��ازی افزایش نرخ اجاره 
مس��کن در س��ال گذش��ته را 10 ت��ا 15 درص��د
 اعالم کرد.                                         صفحه4

فروش خودرو با کاهش
10 تا 20 درصدی قیمت از امروز

* در نمایش��گاه کتاب امس��ال سهم ناشران داخلی که تعدادشان دوهزار و 545 واحد صنفی است، 207 هزار عنوان و سهم 
ناشران خارجی که تعدادشان یک هزار و 600 واحد صنفی است و از 77 کشور جهان آمده اند، 250 هزار عنوان کتاب است.

* با وجود اینکه طی سال گذشته گرانی کاغذ باعث افزایش قیمت کتاب شد اما این موضوع از شمار بازدیدکنندگان 
از نمایشگاه کتاب کم نکرده است.

* برخی ناشران بخش بین الملل کتاب هایشان را با تخفیف 40 تا 70 درصدی به فروش می رسانند.      صفحه3

با حضور دکتر جلیلی و کاترین اشتون انجام می شود

مذاکرات دوجانبه ایران و اتحادیه اروپا
25 اردیبهشت در اسالمبول

برگزاری انتخابات در کمال آرامش 
نمی گذاریم فتنه را بازسازی کنند

وزیر اطالعات در قم تأکید کرد

* حجت االسالم والمسلمین مصلحی: دشمنان به دنبال کاهش مشارکت در 
انتخابات هس��تند، انتخابات باید در کمال آرامش برگزار شود و این خواسته 

رهبری و مردم است و ما نیز بر روی این مسئله کار کرده ایم.
* تمام جریاناتی که می  خواهند در انتخابات حاضرش��وند باید مرزشان را با 

فتنه و فتنه گران بوضوح مشخص کنند.
* وزیر اطالعات تش��کیک در سالمت انتخابات، طرح انتخابات آزاد از سوی 
دستگاه های جاسوس��ی آمریکا و اسرائیل و طرح آن در داخل کشور توسط 

برخی افراد را از جمله برنامه های پیش روی دشمن برای انتخابات دانست.
* دیدیم که تغییر رفتار برخی آقایان و فرزندان آنها به کجا رس��ید و امروز 
همان اشخاص به دنبال منجی سازی از خود هستند. در دوران اصالحات  نیز 
تغییر رفتار چه بر س��ر انقالب و نظام آورد و باید بدانیم که این اس��تراتژی 

همچنان توسط دشمن دنبال می شود.
* کسی که خودش را پیشگوی فتنه حوادث 88 اعالم می کند، عمال پیشگویی 

نکرده و خودش ایجاد فتنه کرده و نقشی اساسی در فتنه داشته است.
* اگر به واسطه برخی مالحظات مانند آن دو نفر با وی برخورد نشده امروز 
طلبکار نظام نباشد. امروز امر به وی مشتبه شده و می خواهد چهره فتنه را 

تطهیر کند.
* این فرد با تحریک سران ساده لوح فتنه و اطرافیانش، مارش فتنه را می زد. 
امروز چشمان بیدار نظام تحرکات وی را رصد می کند و به هیچ عنوان اجازه 
نخواهد داد اتفاقی مانند سال 88 در کشور رخ  دهد.                   صفحه2

* تروریست های سوریه مرقد مطهر »حجرابن عدی« صحابی بزرگ پیامبر اکرم )ص( 
را به طور کامل تخریب  و پیکر مطهر او را به مکان نامعلوم منتقل کردند.

* گروه تروریس��تی »النصره« که ارتباط نزدیکی با القاعده دارد مسئولیت 
این جنایت را برعهده گرفت.

* بسیاری از شخصیت ها از جمله نوری المالکی و دبیرکل حزب اهلل لبنان، 
این اقدام شنیع را محکوم کردند.                                  صفحه آخر

انزجار گسترده از حمله تروریست ها
به مرقد صحابی پیامبر)ص( در سوریه

مس�ئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا ب�رای انجام دور 
دیگری از گفت وگوه�ا با دبیر 
شورای عالی امنیت ملی ایران، 
25 اردیبهشت  در اسالمبول با 

وی دیدار می کند.
خبرگزاری فرانسه با اعالم این 
خبر افزود: »دفتر کاترین اش��تون، 
رئیس سیاس��ت خارج��ی اتحادیه 
اروپ��ا اعالم ک��رد که ای��ن گفت و 

گوها ادامه آخرین دور از مذاکراتی 
است که در آلماتی )در تاریخ پنج 

و شش آوریل( برگزار شد.«
از  نمایندگ��ی  ب��ه  اش��تون 
اعض��ای گروه موس��وم ب��ه 5+1 
متش��کل از اعضای دایم ش��ورای 
امنی��ت و آلمان با ای��ران مذاکره 
می کند.          بقیه در صفحه3

چه کسی باید 
شرمنده باشد ؟!

دفعه قبل که قیامت کردید
برای هفت پشت ما کافی است !

* حیرت نشریه آلمانی از میزان وقاحت دولت آمریکا
* نوه پاالنی نیستم اگر انتخابات را تحریم نکنم!

* یکی دیگر به نفع اسرائیل!


