
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 دوم

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 دوم«

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 دوم«

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

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره42/س/91

موضوع: طراحی و اجرای فضای داخلی سازمان

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

س�ازمان تنظیم مقررات و ارتباط�ات رادیویی درنظر دارد 
طراحی و اجرای فضای داخلی س��ازمان را با مشخصات و شرایط 
من��درج در اس��ناد از طریق مناقصه عموم��ی و انعقاد قرارداد به 
اش��خاص حقوقی دارای توانایی و تجرب��ه علمی و عملی مرتبط 
)دارای گواهی تأیید صالحیت در رشته مرتبط با موضوع مناقصه 
از معاونت برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی رئیس جمهور( واگذار 

نماید.
داوطلبان ش��رکت در مناقصه می توانند در ساعات اداری، پس از 
نشر آگهی با ارایه معرفی نامه معتبر و  واریز مبلغ 100/000ریال 
)غیرقابل اس��ترداد( به حساب شماره 2174749005000 به نام 
تمرکز وجوه درآمد متفرقه کشوری نزد بانک ملی شعبه مخابرات 
در سیستم متمرکز )س��یبا( به نام خزانه بانک مرکزی جمهوری 
اس��المی ایران )اصل فی��ش واریزی( قابل واریز در کلیه ش��عب 
بانک ملی در وجه س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباطات رادیویی 
به نش��انی: تهران خیابان ش��ریعتی نرس��یده به پل سیدخندان 
س��اختمان س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباط��ات رادیویی طبقه 
اول اتاق ش��ماره106/1 اداره خرید و قراردادها مراجعه و اس��ناد 
مناقصه را دریافت و باتوجه کامل به مندرجات آن، کلیه اس�ناد 

و م�دارک را به امضاء اصل صاحبان مجاز طبق اساس�نامه 
و نی�ز اصل مهر ش�رکت رس�انده )از پذیرش مه�ر امضاء 
خودداری می شود( و به شرح زیر به نشانی فوق تسلیم و رسید 
دریافت نمایند. الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید سه ماه 

از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.
1 - تاریخ ش�روع ف�روش اس�ناد مناقصه: روز چهارش��نبه 

مورخ92/3/8
2 - تاریخ پایان فروش اس�ناد مناقص�ه: تا پایان وقت اداری 

روز شنبه مورخ 92/3/11
3 - تاریخ تس�لیم پیشنهادات: تا پایان وقت اداری )14:30( 

روز سه شنبه مورخ 92/3/21
4 - تاریخ گشایش پاکت های پیشنهاد: ساعت 10 صبح روز 

چهارشنبه مورخ92/3/22
5 - میزان و نوع تضمین ش�رکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی 

یا فیش واریزی معادل مبلغ اعالمی در شرایط عمومی مناقصه
آگهی در سایت  http://iets.mporg.ir نیز قرار گرفته است.

WWW.CRA.IR :نشانی سایت سازمان
تلفن تماس اداره خرید و قراردادها: 021-88464502

م الف 1036

ورزش��ی  کیه��ان  مجل��ه 
خواندنی،  مطال��ب  حاوی 
مصاحبه  گزارش،  تحلیل، 
و آخرین خبرها از ورزش 
ام��روز  جه��ان  و  ای��ران 
در   )92 )شنبه-11خرداد 

سراسر کشور منتشر شد.
در این شماره می خوانیم:

ش��ما  وزی��ر!  آق��ای   *
بای��د پاس��خگو باش��ید... 
هفت��ه(،  )چش��م انداز 
مس��یر  ورزش،  و  ام��ام 
رو  در  رو  انتخاب گ��ری، 

ب��ا ابراهیم قاس��مپور و پرویز مظلومی، نگاه چند بعدی به افش��ین 
ناظم��ی مربی داماش گی��الن، ناصر حجازی هنوز محبوب اس��ت، 
ی��ک خارجی بر روی نیمکت ملوان انزلی، آغاز لیگ جهانی والیبال 
)پرون��ده هفته(، ایران محتاج 9 امتیاز از س��ه بازی آینده، بایرن با 
دو حرکت انفجاری 5 ستاره شد، رقابت های لیگ فرانسه و اسپانیا، 

ورود دوباره شاغالم به فجرسپاسی و...
پوس��تر: بایرن مونیخ، امیرحس��ین صادقی، امید ابراهیمی و محرم 

نویدکیا

کیهان ورزشی امروز منتشر شد

سال هفتادو دوم q  شماره q 20507  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(  شنبه11 خرداد q  1392 21 رجبq  1434  اول ژوئن2013

خبر ویژه

یادداشت روز

صفحه2

بحران اروپا هر روز شدیدتر می شود

 تظاهرات علیه نظام سرمایه داری
در آلمان، پرتغال، اسپانیا و بوسنی

صفحه2

با حضور رئیس جمهور

10 هزار 
متقاضی 
مسکن مهر
 در پرند 

خانه دار شدند

* افش��ای طرح هماهنگ 6 کشور عرب حوزه 

خلیج فارس علیه حزب اهلل.

* تروریس��ت ها در س��وریه مق��ام حض��رت 

ابراهیم)ع( را تخریب کردند.

* یورش خانه به خانه ماموران آل خلیفه برای 

بازداشت مبارزان بحرینی.

عملی��ات  در  مج��روح   50 و  ش��هید   20  *

تروریستی بغداد.                         صفحه آخر

راشد الغنوشی سلفی ها را
خوارج معاصر خواند

صفحه2 

آغاز مناظره تلویزیونی نامزدها
4ساعت با 8کاندیدا

مسائل اقتصادی، محور دور اول

* ده ها هزار نفر از مردم کشورهای آلمان، اسپانیا، پرتغال و بوسنی علیه سیاست های ریاضتی و نظام سرمایه داری تظاهرات کردند.
* تظاهرات در اسپانیا و آلمان با مداخله پلیس به خشونت کشیده شد.

* این اعتراض ها همزمان با اعالم نرخ جدید بیکاری برای منطقه یورو برگزار می شود.
* وزیر خارجه آلمان هشدار داد اگر بحران بیکاری حل نشود اتحادیه اروپا تجزیه می شود.               صفحه آخر

* قاسمی وزیر نفت:شاخص ها و معیارهای ارزیابی نامزدهای دبیرکلی اوپک 
توس��ط کمیته ای متش��کل از نمایندگان وزیران این سازمان مورد بررسی 

بیشتر قرار می گیرد. 
* وزیر نفت عراق: اعضای اوپک نمی خواهند  بازار نفت با شوک روبرو شود.
*جمع بن��دی اظهارنظرهای وزیران نفت اوپک نش��ان از تالش اعضا برای تثبیت 
قیمت های جهانی نفت خام در سطوح 100 دالر برای هر بشکه دارد.       صفحه4

* آمریکا در اقدامی متناقض 60 ایرانی 
دیگر را تحریم و از س��وی دیگر اعالم 
کرد تحریم ای��ران در حوزه ارتباطات- 
کامپیوتر و تلفن همراه- را لغو می کند.

* کانادا بیش از 100 فرد و شرکت 
ایرانی را تحری��م و اعالم کرد روابط 
تجاری خود با جمهوری اس��المی را 

قطع می کند.

در آستانه انتخابات انجام شد

افزایش اقدامات خصمانه جدید
آمریکا و کانادا علیه ایران

* سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به این اقدام کانادا گفت: ایران و 
کانادا هیچ رابطه تجاری ای با هم ندارند و این اقدام اتاوا صرفا نمایشی است.

* وزارت خارجه آمریکا بار دیگر نام ایران را در لیست ساالنه کشورهای 
حامی تروریسم قرار داد!                                                 صفحه3

در نشست دیروز وین

اوپک سقف تولید روزانه را
30 میلیون بشکه تثبیت کرد

آدرس واقعیت 
در انتخابات *  دورنمای انتخابات ایران از چشم انداز رصدگران غربی

* ژنرال آمریکایی: نقش قدرتمند حزب اهلل ورق را در جنگ سوریه برگرداند
* دیپلمات آمریکایی: تهدید و فشار، ایران را مقاوم تر می کند

چه تحریم کنیم و چه حمایت 
در اقلیت قرار گرفته ایم

دی��روز اولین بخش از مناظره انتخاباتی س��ه قس��متی و 4 س��اعته 
تلویزیونی با حضور 8 نامزد احراز صالحیت شده از شبکه اول سیما و به 
طور زنده برگزار ش��د. برای انجام عادالنه و اختصاص وقت مساوی به 8 
نامزد یاد ش��ده، اگرچه برنامه ریزی دقیق و پیچیده و درخور تقدیری از 
سوی مسئوالن صدا و سیما و با بهره گیری از صاحبنظران و کارشناسان 
ص��ورت پذیرفته بود ول��ی خروجی این مناظره با آنچ��ه انتظار می رفت 
فاصله داش��ت و اعتراض برخی از نامزدها را نیز درپی داش��ت. بخشی از 
برنامه دیروز به س��ؤاالت تس��تی از نامزدها اختصاص داشت که برخی از 
کاندیداها، طرح این پرس��ش ها را اهانت به نامزدهای ریاس��ت جمهوری 
دانسته و از پاس��خ اجتناب ورزیدند، برخی دیگر نیز، تنظیم تعداد قابل 
توجهی از پرس��ش ها را غلط ارزیابی کردند، از جمله این پرس��ش را که
 «در انتخ��اب وزرا و مدیران ارش��د کدام ویژگی اولویت اول شماس��ت؛
1- تجربه 2- تخصص 3- پاکدستی 4- تدبیر»؟! که تمامی نامزدها پاسخ 
واقعی را هر چهار گزینه می دانستند و اعالم کردند که سؤال کامال غلط 
تنظیم ش��ده اس��ت. این بخش از مناظره در پی اعتراض نامزدها، ناتمام 
باقی ماند.                                                                 صفحه10


