
ش�رکت س�هامی آب منطقه ای هرمزگان در نظر دارد تهیه، نصب و 
راه اندازی سیس��تم دوربین مداربسته سد اس��تقالل میناب و ساختمان 
اداری خود را باش��رایط ذیل از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای به 

شرکت واجد صالحیت واگذار نماید.
ل��ذا از ش��رکت های دارای صالحی��ت الزم و مورد تأیی��د دفتر مرکزی 
حراست وزارت نیرو دعوت می شود از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به 
مدت )7( روز ضمن اعالم آمادگی، جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به 

پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
1- کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

2- مشاور: مهندسین مشاور طرح و توسعه الکترونیک افق
3- شرح مختصر عملیات: تهیه، نصب و راه اندازی، حمل و گارانتی و 

خدمات پس از فروش تجهیزات سیستم دوربین مداربسته
4- مح�ل اجرای پروژه: اس��تان هرمزگان- شهرس��تان بندرعباس و 

میناب
5- م�دت زم�ان اجرای کار جه�ت تهیه، نص�ب و تحویل کاالی 

موضوع مناقصه: 2 ماه
6- محل تأمین اعتبار: اعتبارات عمرانی

 http://iets.mporg.ir :7- سایت منتشر کننده آگهی
8- محل و مهلت تحویل اسناد ارزیابی: مناقصه گران پس از دریافت 
و مطالعه اس��ناد ارزیابی، حداکثر تا پایان وقت اداری مهلت مقرر ش��ده 
در پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات کش��ور، اسناد مربوط را تکمیل و 
در پاکت الک و مهر شده به دفتر فنی و امور قراردادهای این شرکت به 
نشانی: بندرعباس- بلوار امام خمینی)ره(تلفن: 0761-3335411-15 

تحویل نمایند.
9- هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی فراخوان ارزیابی 
کیفی تأمین کنندگان کاال

)نوبت دوم(

وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت آب منطقه ای هرمزگان

روابط عمومی 
شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

آگهی تغییرات شرکت پرشین صنعت 
پانیذ سهامی خاص به شماره ثبت 

417204 و شناسه ملی 10320689136
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده مورخ 

1391/12/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مح��ل ش��رکت در واحد ثبتی ته��ران به آدرس ش��هر تهران- 
خ دکتر علی ش��ریعتی خ خواجه نصیر طوسی پ326 کدپستی 
1611793933 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 

فوق اصالح گردید.
در تاری��خ 1392/2/2 ذی��ل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسس��ات 

غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

نظر به اینکه پرونده خانم لی�ا میرزایی فرزند فرض اله 
ب��ه علت غیب��ت غیرموجه در هیئت بدوی رس��یدگی به 
تخلفات اداری دانش��گاه علوم پزش��کی شهیدبهشتی در 
دست بررسی است و تاکنون جهت روشن شدن وضعیت 
خدمتی خود مراجعه ننموده اند، لذا به نامبرده اطالع داده 
می ش��ود حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی 
نس��بت به ارس��ال دفاعیه خود به هیئت بدوی رسیدگی 
به تخلفات اداری این دانش��گاه واق��ع در تهران- بزرگراه 
شهید چمران- اوین- جنب بیمارس��تان آیت ا... طالقانی 

اقدام نمایند.
بدیهی اس��ت پس از انقضای مهلت مق��رر برابر ماده 18 
آیین نامه اجرایی قانون رس��یدگی به تخلفات اداری عمل 

خواهد شد.

»آگهی احضاریه«

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی

م الف 1127

ش�رکت برق منطقه ای یزد درنظر دارد اجرای عملیات موضوع فوق 
را از طریق مناقصه عمومی به مناقصه گر واجد شرایط واگذار نماید.

الف( ش�رایط اولیه: ارائه گواهی معتبر صالحی��ت پیمانکاری با حداقل 
رتبه4 در رشته نیرو از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

ب( زم�ان و نح�وه دریافت اس�ناد: واجدین ش��رایط می توانند از 
تاری��خ 1392/3/24 لغایت 1392/3/30 درص��ورت عدم وجود نقص 
فن��ی در اینترنت و س��ایت این ش��رکت، به صورت رای��گان از طریق 
پایگاه اطالع رس��انی مناقصات و مزایده های ش��رکت ب��رق منطقه ای 
یزد به نش��انی http://tender.yrec.co.ir اقدام نمایند یا با ارائه 
فی��ش بانکی مبنی بر واریز مبلغ 400/000ریال به حس��اب ش��ماره 
2175095908005 بانک ملی ایران ش��عبه بلوار جمهوری اس��المی 
یزد در وجه ش��رکت برق منطقه ای یزد، به صورت حضوری به آدرس 
یزد، میدان امام حسین، بلوار دانشجو، بعد از پارک شادی، شرکت برق 

منطقه ای یزد، امور تدارکات و قراردادها مراجعه نمایند.
پ( بعضی از شرایط مناقصه عبارتند از:

1 - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 310،000،000ریال می باشد.
2 - آخرین مهلت تس��لیم پیشنهادها ساعت 8صبح روز دوشنبه مورخ 
1392/4/10 و زمان گش��ایش پیشنهادها نیز س��اعت 9 صبح همان 

روز خواهد بود.
3 - مح�ل تس�لیم پیش�نهادها: یزد، می��دان امام حس��ین، بلوار 
دانشجو، بعد از پارک شادی، شرکت برق منطقه ای یزد، امور تدارکات 

و قراردادها می باشد.
4 - س��ایر مش��خصات در اسناد مناقصه درج ش��ده است در ضمن به 
پیش��نهادهای مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد تضمین و پیشنهادهایی 

که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

وزارت نیرو 
شرکت برق منطقه ای یزد

آگهی تجدید مناقصه
 واگذاری بهره برداری ایستگاه های 

فوق توزیع و انتقال استان یزد
 به شماره104م/92

 )نوبت دوم(

امور تدارکات و قراردادها شرکت گاز استان قزوین در نظر دارد مناقصه زیر را با مشخصات و شرایط 
کلی مندرج در اسناد مناقصه مربوطه به شرکت ذیصالح واگذار نماید. 

موض�وع مناقص�ه: گازبان��ی، بهره برداری و ام��داد شهرس��تانهای قزوین، 
بوئین زهرا، البرز و آبیک 

محل ارائه خدمات و مدت اجرای موضوع مناقصه: شهرستانهای قزوین، 
آبیک، بوئین زهرا و البرز- به مدت 365 روز تقویمی.

نوع ضمانتنامه: )ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد(
مبلغ ضمانتنامه: 105/500/000 ریال

محل دریافت اس�ناد مناقصه: طبقه س��وم دس��تگاه مناقصه گ��زار- امور 
قراردادها- اتاق 315

زمان و مهلت دریافت اس�ناد مناقصه: پس از انتش��ار آگهی نوبت اول به 
مدت 10 روز

محل تحویل اسناد مناقصه: طبقه همکف دستگاه مناقصه گزار- دبیرخانه 
)اتاق 11-6(

مهلت تکمیل و تحویل اس�ناد مناقصه: حداکث��ر 11 روز پس از آخرین 
مهلت دریافت اسناد مناقصه

از شرکتهای واجد صاحیت دعوت می شود جهت دریافت اطاعات بیشتر 
مناقصه گران به نشانی اینترنتی شرکت به آدرس: www.nigc.qazvin.ir و 
یا پایگاه اطاع رسانی مناقصات به آدرس: http://iets.mporg.ir مراجعه 

نمایند. در ضمن زمان بازگشایی پاکات در تاریخ 92/4/16 می باشد.

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای

شماره مناقصه )92-8( 
 )نوبت اول(

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان قزوین

)سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین

ش�رکت مدیری�ت تولید برق کرم�ان در نظر دارد تهیه مواد، طبخ و توزیع غذای پرس�نل نیروگاه س�یکل 
ترکیبی کرمان را بمدت ش�ش ماه از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید، لذا 

از کلیه رستورانها و شرکت هایی که در این زمینه سابقه کار مفید داشته باشند دعوت بعمل می آید.
زمان خرید اسناد مناقصه: وقت اداری 92/3/29 لغایت 92/4/5 با ارائه فیش واریز وجه خرید اسناد و معرفی نامه کتبی 
مبلغ خرید اس�ناد: 200/000 ریال واریز به حساب جاری شماره 2201114120 بانک تجارت شعبه آزادی کرمان 
یا حساب جاری 30515805971 بانک رسالت شعبه جمهوری اسالمی کرمان بنام شرکت مدیریت تولید برق کرمان
محل خرید و تحویل اسناد: کیلومتر 20 اتوبان کرمان- رفسنجان- نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان- اداره تدارکات و انبار

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 248/170/000 ریال
زمان تحویل پاکات پیشنهادی: حداکثر تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 92/4/15

زمان گشایش پاکات پیشنهادی )پاکات الف و ب(: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 92/4/16
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفنهای 4-2521221-0341 داخلی 238 تماس حاصل فرمایید.

آگهی تجدید مناقصه عمومی
 دومرحله ای شماره 92/4

نوبت اول

 نوبت دوم 

ش�رکت تهی�ه و تولید مواد معدنی ای�ران در نظر دارد انجام عملیات حفر 300متر دس�اندری در بلوک ش�مالی 
معدن ذغالس�نگ خمرود در اس�تان کرمان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
بدینوس��یله از ش��رکت های دارای س��وابق اجرائی مفید در زمینه موضوع مناقصه دعوت بعمل می آید جهت کسب اطالعات 
بیش��تر و دریافت اس��ناد مناقصه از تاریخ 1392/3/25 لغایت س��اعت 15 روز یکشنبه مورخ 1392/4/2 با در دست داشتن 
معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب شماره 0105799359005 نزد بانک سپه شعبه میدان 
ولیعصر بنام این شرکت به آدرس تهران- باالتر از میدان ولیعصر- روبروی سینما استقالل- پالک 1713 برج جنوبی- طبقه 
ششم- امور بازرگانی مراجعه نمایند. ضمنا مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 1392/4/15 تعیین 

می گردد.

عمومی مناقصه   آگهی 
92ت /3 -25  شماره 

م الف 1193

آگهی فراخوان شناسایی سازندگان
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی )سهامی خاص(

به  نسبت  دارد  درنظر  پتروشیمی  فناوری  و  پژوهش  شرکت 
عمومی  مناقصه  طریق  از   Conduit, Bushing , Coppling خرید 
که  صالحیت  واجد  شرکت های  کلیه  از  لذا  نماید،  اقدام  دومرحله ای 
اعالم  نامه  تا  می شود  دعوت  دارند  را  مذکور  تجهیزات  تأمین  توانایی 
آمادگی و مدارک مورد نیاز را حداکثر تا مدت 10 روز پس از نشر آگهی 

نوبت دوم به نشانی دستگاه مناقصه گزار تحویل نمایند.
 Conduit, Bushing, Coppling خرید  مناقصه:  عنوان 

)RTP-26072/AK درخواست شماره(
پتروشیمی-  فناوری  و  پژوهش  شرکت  مناقصه گزار:  نشانی  و  نام 

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
به  مربوط  مستندات  همچنین  و  صالحیت  تایید  گواهی  ارائه   -3

تجهیزات تخصصی و توانایی فنی
4- ارائه مستندات مربوط به توان مالی )ترجیحا ترازنامه ممهور به مهر 

یک مؤسسه حسابرسی( و توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی
واجد صالحیت پس  متقاضیان  برای  نحوه دریافت اسناد مناقصه: 
مناقصه  اسناد  دریافت  دعوتنامه ای جهت  )عمومی(،  کیفی  ارزیابی  از 
حاوی مشخصات فنی و اعالم زمان تحویل و گشایش پیشنهادات ارسال 

خواهد شد.
مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه: 40،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.
 www.npc-rt.ir برای دسترسی به اطاعات بیشتر به سایت -
لینک برنامه ریزی و پشتیبانی »کمیسیون مناقصات« مناقصات 

جاری مراجعه فرمایید.

کمیسیون مناقصات

نوبت اول

م الف 1185

کیه��ان  هفتگ��ی  مجل��ه 
ورزش��ی ح��اوی مطال��ب 
مصاحب��ه،  خواندن��ی، 
گ��زارش، تحلیل و آخرین 
خبره��ا از ورزش ای��ران و 
جهان امروز )ش��نبه- 25 
سراس��ر  در   )92 خ��رداد 
کش��ور منتشر شد. در این 

شماره می خوانیم:
* صعود مس��تقیم به جام 
با شکس��تن س��د  جهانی 
ک��ره )چش��م انداز هفته(، 
گفت وگو با حس��ین فرکی 
خوزستان،  فوالد  سرمربی 
نگاه چند بع��دی به ایوب 
والی، قهرم��ان در بحران، 

شروع پرسپولیس دور از هیاهو، چه کسی رئیس فدراسیون کشتی می شود؟! 2 
ب��ازی متفاوت برای والیبال ای��ران در کالس جهانی،   آخرین و دقیق ترین نقل و 
انتقاالت فوتبال ایران، آخرین اخبار فوتسال ایران، پایان اللیگای اسپانیا، گزارش 
کامل مسابقات مقدماتی جام جهانی در قاره های مختلف دنیا، فلسطین، فوتبال 
و جنگ، پای صحبت امید روانخواه به همراه پوستر: محمدرضا خلعتبری، خسرو 

حیدری، سید مهدی سیدصالحی و تیم فوتبال یوونتوس و...

کیهان ورزشی امروز منتشر شد

سال هفتادو دوم q  شماره q 20517  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(  شنبه25 خرداد q  1392 6 شعبان q  1434 15 ژوئن2013

* براس��اس گزارش بررسی آماری انرژی جهان، ایران با 

در اختیار داشتن 33/6 تریلیون مترمکعب ذخیره گازی 

روسیه را پشت سر گذاشت.

* روسیه با 32/9 و قطر با 25/1 تریلیون مترمکعب ذخیره 

گاز طبیعی به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار دارند.

* بانک مرکزی موظف به انتشار 392 هزار میلیارد ریال 

اوراق مشارکت برای طرح های عمرانی شد.

* ش��ورای رقاب��ت با تش��کیل تی��م ویژه ب��ر عملکرد 

خودروسازان نظارت می کند.

صفحه4

ایران در  رتبه بندی ذخایر گازی جهان
اول شد

* پرویز مش��رف ب��ه اتهام مش��ارکت در قتل 

به زندان افتاد.

* انتقال قدرت به فرزند امیر قطر با چراغ سبز 

واشنگتن انجام می شود.

* بازداشت 14رهبر مخالف در بحرین به دست 

ماموران امنیتی آل خلیفه.

* تظاهرات در خیابان ه��ای آتن علیه تعطیل 

کردن رادیو تلویزیون دولتی یونان.   صفحه آخر

خشم آمریکا از پیروزی های ارتش سوریه
اوباما: سالح های بیشتری به شورشیان می دهیم

اوج حماسه سیاسی
دنیا باز هم شگفت زده شد

مردم به فراخوان رهبری لبیک گفتند

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: هیچ کس نمی داند من به چه کسی رأی داده ام.  
* رهبر معظم انقالب در اولین دقایق آغاز رأی گیری با حضور در محل صندوق س��یار 110 در حسینیه 

امام خمینی در انتخابات شرکت کردند.
* رهبر معظم انقالب خطاب به برگزارکنندگان انتخابات تاکید کردند رأی مردم یک امانت و حق الناس 
است که در دست مسئوالن صندوق ها و شمارش کنندگان آرا قرار دارد و باید در این زمینه دقت زیادی 

به خرج داده شود.
* نظر دشمنان هیچ گاه اهمیتی برای مردم ایران نداشته و ملت همیشه خودش تشخیص داده که به چه 

چیزی نیاز دارد و مصلحت کشور در چیست و بر همان اساس نیز انتخاب کرده و خواهد کرد.          
صفحه3

رهبر انقالب: نظر دشمنان
برای ملت ایران اهمیتی ندارد

صفحه3


