
صنای�ع حدید در نظر دارد خدمات کنترل ابعادی مورد 
نیاز خود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان جهت خرید اس��ناد مناقصه می توانند طی یک 
هفته از انتش��ار آگهی نوب��ت دوم، مبلغ پانصد هزار ریال 
به حس��اب جاری ش��ماره 200/57 به نام صنایع حدید 
نزد بانک س��په شعبه بالل حبشی تهران )کد820( واریز 
و نماین��ده خود را با همراه داش��تن رس��ید واریز وجه و 
معرفینامه به آدرس: تهران- کیلومتر 11 جاده مخصوص 
ک��رج- خیابان س��پاه اس��الم- صنایع حدی��د- مدیریت 

قراردادها اعزام نمایند.
تحویل اسناد همه روزه، بجز پنجشنبه و روزهای تعطیل، 
از س��اعت 8 الی12 و هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه 

خواهد بود.
جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن 3- 44905671 

داخلی 315 و 555 تماس حاصل فرمایید.

آگهی مناقصه
خرید خدمات کنترل ابعادی

م الف953

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

شماره 217/ک92/35
در صفحه5شرکت گاز استان ایالم

آگهی دعوت مجمع 
عمومی عادی ساالنه 

اتحادیه سراسری 
تعاونی های مصرف

رجوع به صفحه6 کارکنان دولت ج.ا.ا »اسکاد«

)نوبت اول(

اداره اوق�اف و امور خیریه ش�میران درنظر دارد یک 
دس�تگاه آپارتم�ان مس�کونی از موقوف��ه احمدعلی 
امام جمع��ه ب��ه مس��احت 126/42 مترمرب��ع واق��ع در 
س��عادت  آباد- خیابان ش��انزدهم غربی- پ��الک 17- برج 
س��هند- طبقه 12- واح��د 47 را از طریق مزایده کتبی با 
اخذ ودیعه مناسب به مدت یک سال به اجاره واگذار نماید.
متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
و مالحظه آگهی تفصیلی و تحویل پیشنهاد کتبی خود تا 
پایان وقت اداری روز ش��نبه مورخ 92/3/25 به دبیرخانه 
ای��ن اداره واق��ع در میدان تجریش- خیابان فناخس��رو- 

پالک 31 مراجعه نمایند.

 خالصه آگهی
 مزایده 

سازمان اوقاف و امور خیریه
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران

اداره اوقاف و امور خیریه شمیران

و من ا... التوفیق
سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شمیران

روح ا... گلزاری م الف 1011

نوبت اول

شرکت پتروشیمی مبین در نظر دارد پروژه توسعه واحد تصفیه پساب صنعتی )WWTP( واقع در منطقه اقتصادی انرژی 
پارس )عسلویه( را از طریق مناقصه )دو مرحله ای( به شرکت های واجد صالحیت واگذار نماید.

شرکت های متقاضی که دارای سوابق مربوطه می باشند می توانند با ارائه مصدق رونوشت گواهی هر یک از رتبه و پایه های زیر:
1- رتبه  EPC،     2 - رتبه طرح و ساخت، 

3 - پایه 1 در رشته آب با مشارکت یک شرکت مشاور در گروه مهندسی آب با تخصص 1 آب و فاضالب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور،

4 - پایه 1 در رش��ته نفت و گاز با مش��ارکت یک ش��رکت مشاور در گروه مهندسی آب با تخصص 1 آب و فاضالب از سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور،

بهمراه درخواس��ت کتبی از تاریخ 92/3/8 لغایت 92/3/20 به نش��انی: تهران، میدان هفتم تیر، اول خیابان کریم خان زند، س��اختمان 
شماره 38، طبقه دوم مراجعه و نسبت به دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران اقدام نمایند.

.)E.P.C خالصه شرح کار: انجام خدمات مهندسی، تامین کاال و تجهیزات، نصب و راه  اندازی پروژه توسعه واحد تصفیه پساب صنعتی )بصورت
مهلت تحویل اسناد ارزیابی تکمیل شده حداکثر لغایت 92/4/4 و محل تحویل اسناد نیز نشانی مذکور می باشد.

مبلغ تضمین ش��رکت در مناقصه 2،205،000،000 )دو میلیارد و دویس��ت و پنج میلیون( ریال و بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز 
نقدی به حساب شرکت پتروشیمی مبین خواهد بود.

شرکت پتروشیمی مبین پس از انجام ارزیابی کیفی نسبت به دعوت از شرکت های واجد صالحیت به مناقصه اقدام بعمل خواهد آورد.

بدیهی است ارائه اسناد مذکور هیچگونه حقی را برای متقاضیان بوجود نخواهد آورد و اسناد و مدارک دریافتی غیرقابل استرداد می باشد.
)تلفاکس تهران 88827395-88824271 و تلفن عسلویه: 07727263495 فاکس: 07727263163(

http://iets.mporg.ir و mobinpc.net

آگهی تجدید ارزیابی کیفی 
مناقصه گران

مناقصه شماره 106/1120-41 ص پ )دو مرحله ای(

نوبت اول

شرکت ملی صنایع پتروشیمی
شرکت پتروشیمی مبین)سهامی خاص(

م الف 945

شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران در نظر دارد نسبت به خرید قطعات یدکی  CHOKE    VALVE ساخت 
شرکت MASTER       FLO مورد نیاز جهت استفاده در صنعت نفت از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. بدینوسیله 
از شرکت  هایی که سابقه و توانایی ارائه پیشنهاد را دارند جهت شرکت در این مناقصه با توجه به شرایط ذیل دعوت به عمل می آید.

P.C.92-250:1- شماره مناقصه
S/P «MASTER FLO» CHOKE VALVE 2- موضوع مناقصه: خرید

3- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 1730 یورو ضمانتنامه بانکی معتبر و قابل تمدید
4- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 15 روز پس از انتشار آگهی دوم

الزمس��ت مناقصه گران پس از هماهنگی از طریق تلفن 82015334 جهت دریافت اس��ناد مناقصه صبح از ساعت 9 الی 
12 و بعدازظهر از س��اعت 14 الی 15/30 به آدرس تهران- خیابان س��پهبد قرنی نبش خیابان شهید کالنتری شماره 226 

طبقه 7 خرید خارجی- گروه Z مراجعه نمایند.
5- مهلت ارائه پیشنهاد: 30 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد

6- زمان گشایش پیشنهادات فنی: یک هفته پس از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد
7- مدت اعتبار پیش�نهادات مالی: پیشنهادات مالی ارائه ش��ده می بایست به مدت 2 ماه از تاریخ گشایش پیشنهادات 

فنی معتبر باشد.
8- برنده مناقصه می بایست ضمانتنامه حسن انجام تعهدات معادل 10 درصد مبلغ قرارداد را ارائه نماید.

9- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
محل ارس�ال پیش�نهادات: تهران- خیابان سپهبد قرنی نبش خیابان شهید کالنتری ش��ماره 226 طبقه یازدهم- دفتر 

گشایش پیشنهادات )از طریق پست سفارشی(.

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 1001

  SOLAR  شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران در نظر دارد نسبت به خرید قطعات یدکی ساخت شرکت
مورد نیاز جهت استفاده در صنعت نفت از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. بدینوسیله از شرکتهایی که سابقه 

و توانایی ارائه پیشنهاد را دارند جهت شرکت در این مناقصه با توجه به شرایط ذیل دعوت بعمل می آید.
S.92-273 :1- شماره مناقصه

SOLAR 2- موضوع مناقصه: خرید قطعات یدکی ساخت شرکت
3- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 4،440 یورو ضمانتنامه بانکی معتبر و قابل تمدید

4- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 15 روز پس از انتشار آگهی دوم
الزمست مناقصه گران پس از هماهنگی از طریق تلفن 82015353- 82015275 جهت دریافت اسناد 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 خرید خارجی- گروه  X مراجعه نمایند.
5- مهلت ارائه پیشنهاد: 30 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد

6- زمان گشایش پیشنهادات فنی: یک هفته پس از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد
7- مدت اعتبار پیش�نهادات مالی: پیشنهادات مالی ارائه ش��ده می بایست به مدت 2 ماه از تاریخ گشایش پیشنهادات 

فنی معتبر باشد.
8- برنده مناقصه می بایست ضمانت نامه حسن انجام کار معادل 10 درصد مبلغ قرارداد را ارائه نماید.

9- هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
محل ارس�ال پیش�نهادات: تهران- خیابان سپهبد قرنی نبش خیابان شهید کالنتری ش��ماره 226 طبقه یازدهم- دفتر 

گشایش پیشنهادات )از طریق پست سفارشی(.

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 989

یدک��ی قل��م قطع��ات  ب��ه خری��د 54  نس��بت  دارد  نظ��ر  ش�رکت پش�تیبانی س�اخت و تهی�ه کاالی نف�ت ته�ران در 
INJECTION مورد نیاز جهت استفاده در صنعت نفت از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. بدینوسیله  PACKAGE 
از شرکتهایی که سابقه و توانایی تهیه این نوع کاال را دارند جهت شرکت در این مناقصه با توجه به شرایط ذیل دعوت به عمل می آید.

ZBD-80107-TE-91A-15 :1 -  شماره مناقصه
PARTS FOR CHIMICAL INJECTION PACKAGE 2 - موضوع مناقصه: خرید 54 قلم که شامل

3 - نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر قابل تمدید به مبلغ 23،451،065ریال
4 - آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 15 روز پس از انتشار آگهی دوم

الزم است مناقصه گران پس از هماهنگی از طریق تلفن های 82015393، 82014984 جهت دریافت اسناد 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- طبقه7 

اتاق 707- گروه A خرید داخلی 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: پیش��نهادات مالی ارائه شده می بایس��ت به مدت 2 ماه از تاریخ گشایش پیشنهادات فنی معتبر 
باشند.

9 - هزینه های مرتبط به آگهی مناقصه از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
10 - محل ارس�ال پیش�نهادات: تهران- خیابان سپهبد قرنی- نبش خیابان ش��هید کالنتری شماره 226- طبقه 11- دفتر گشایش 

پیشنهادات از طریق پست سفارشی

فراخوان مناقصه
 دومرحله ای

نوبت اول

شرکت ملی نفت ایران
شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران) سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران م الف 995

سال هفتادو دوم q  شماره q 20505  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( چهار شنبه8 خرداد q  1392 18 رجبq  1434  29 مه2013

خبر ویژه

یادداشت روز

صفحه2 صفحه2

با تصویب مجلس:

بودجه 92 با رقم 727 هزار میلیارد تومان بسته شد

* همزمان با س��فر پنهانی سناتور مک کین صورت گرفت؛ 

حمایت کامل اتحادیه اروپا از جنایت تروریست ها در سوریه.

* تجمع ضد صهیونیس��تی م��ردم اردن در اعتراض به 

سفر شیمون پرز.

* احزاب افغانس��تان: به پایگاه ه��ای آمریکا نیازی 

نداریم.

* اعتراض کمیس��ر حقوق بشر س��ازمان ملل به تداوم 

شکنجه در زندان گوانتانامو.                    صفحه آخر

ضمن اعتراض به اظهارات وزیر خارجه آل خلیفه

الوفاق بحرین: اندک شرافت اعراب
مرهون سید حسن نصراهلل است

تروریست ها در بغداد
شیعیان را به خاک و خون کشیدند

21 انفجار ظرف دو ساعت

* علی پورکاوه: در این نمایشگاه ها 100هزار تن شکر، 100هزار تن 

روغن، 20 هزارتن گوشت قرمز و 25 هزار تن مرغ توزیع می شود.

* نمایشگاه های طرح ضیافت با 20هزار غرفه در آستانه 

ماه رمضان در سراسر کشور برپا می شود.

* بیمه زائران مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام)ره( از 

10 تا 20 خرداد.

* اولوی��ت وی��ژه دریافت مس��کن مهر ب��رای رانندگان 

برون شهری.                                           صفحه4

سخنگوی ستاد تنظیم بازار خبر داد

تخفیف 20 درصدی کاالها
در 400 نمایشگاه طرح ضیافت

* در انتخابات ریاس��ت جمهوری 92 یک میلیون و 631 هزار و 206 نفر 
رأی اولی هس��تند که از این تعداد 831 هزار و 644 نفر مرد و 799هزار و 

562 نفر زن هستند.

وزیر کشور در جمع استانداران:

50 میلیون و 500 هزار نفر
در انتخابات ریاست جمهوری حق رأی دارند

آغاز ریاست ایران
 بر کنفرانس خلع سالح

* جمه��وری اس��المی ایران از روز دوش��نبه 6 خرداد ماه جاری ریاس��ت 
کنفرانس خلع س��الح را به عنوان تنها نهاد مذاکراتی چندجانبه در حوزه 

خلع سالح هسته ای برعهده گرفت.
* در جلس��ات ریاست ایران بر کنفرانس خلع سالح، سفرای شرکت کننده 
و نمایندگان گروه های جغرافیایی از شفافیت و برنامه های اعالم شده ایران 

برای دوران ریاست تقدیر کردند.
* گروهی از قانونگذاران آمریکایی با ارسال نامه ای به بان کی مون خواهان 
بازپس گیری کرسی ریاس��ت دوره ای کنفرانس خلع سالح سازمان ملل از 
ایران شدند!                                                                     صفحه3

ه��زار   20 امس��ال  انتخاب��ات  در   *
ش��عبه به ش��عبات قبلی اضافه شده 
اس��ت که با احتساب انتخابات شوراها 
از  بی��ش  خب��رگان  می��ان دوره ای  و 
130هزار صندوق رأی خواهیم داشت.

* در ح��وزه اجرا فصل الخطاب ما 
ُمرّ قانون اس��ت و عدول از قانون و 

فراقانونی عمل نخواهیم کرد.
            صفحه2

* تروریست های بعثی و وهابی 12منطقه شیعه نشین بغداد را با انفجار بمب 
هدف قرار دادند.

* در این سلس��له انفجارها برای هدف قرار دادن غیرنظامیان از خودروهای 
بمب گذاری شده استفاده شد.

* ش��مار ش��هدای این حمالت خونین 85 نفر و مجروحان حدود 800 تن 
اعالم شد.

* این حمالت پس از آن انجام گرفت که نخست وزیر عراق دست به تغییرات 
گسترده ای در راهبرد امنیتی این کشور زده بود.

* کارشناسان می گویند تروریست ها در ساختارهای سیاسی و امنیتی عراق 
حضور دارند.

* عادل المانع س��ردبیر روزنامه «السیاسه» عراق: دولت باید اخاللگران را از 
نهادهای سیاسی و امنیتی اخراج کند.

* این شخصیت عراقی «فهرست العراقیه» تحت رهبری «ایاد عالوی» را به 
نقش داشتن در حمالت تروریستی کنونی متهم کرد.

* شمار دیگری از اعضای فهرست العراقیه از این گروه جدا شدند.
* به گفته آنها، سران این فهرست مزدور قدرت های خارجی هستند.

* «عبدالملک السعدی» از روحانیان برجسته اهل سنت در نجف با آیت اهلل 
سیدعلی سیستانی دیدار و گفت وگو کرد.                            صفحه آخر

* ماده واحده بودجه 92 با 170 رأی موافق و 8 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر به تصویب رسید.
* در جلسه علنی دیروز مجلس، علی الریجانی با 213 رأی موافق برای ششمین سال متوالی در ریاست مجلس ابقا شد.

* حجت االس��الم س��ید محمدحس��ن ابوترابی فرد  و محمدرضا باهنر به عنوان نواب اول و دوم برای دومین سال 
فعالیت مجلس نهم انتخاب شدند.                                                                                     صفحه10

عکس: محمد علی شیخ زاده

* گوانتانامو تعطیل نمی شود اختصاص 450 میلیون دالر بودجه تازه
* ما شکست خوردگان چرا باید به هاشمی دخیل ببندیم
* بازی میام نمیام خاتمی اصالح طلبان را 72 فرقه کرد

* آش بی عقلی شور شد صدای عضو مستعفی درآمد

غفلت  مسلمانان 
موتور 

جنگ های نیابتی

از کدام افتخار
سخن می گوئید؟!


