
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 صالحیت دعوت می شود جهت دریافت اطالعات بیشتر 
مناقصه گران به نشانی اینترنتی شرکت به آدرس: www.nigc.qazvin.ir و 
یا پایگاه اطالع 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 دوم(

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان قزوین

)سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین

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.
عنوان مناقصه: خرید Conduit, Bushing, Coppling )درخواست 

)RTP-26072/AK 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 اطالعات بیشتر به سایت -
لینک برنامه ریزی و پشتیبانی »کمیسیون مناقصات« مناقصات 

جاری مراجعه فرمایید.

کمیسیون مناقصات

نوبت دوم

م الف 1185

  كيهان ورزشي قديمي ترين مجله ورزشي ايران 

30002323شنبه هر هفته بصورت سراسري  منتشر مي شود
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران          مدیریت بازرگانی 
موضوع مناقصه: خرید تعداد 65دستگاه تقطیر دستی

   DSS-88096-TR طی تقاضای شماره
تاریخ، مهلت، نشانی محل دریافت و تحویل استعالم کیفی مناقصه گران:

از کلی��ه تولیدکنن��دگان و فروش��ندگان مربوطه دعوت بعمل می آی��د حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ انتش��ار آخرین 
آگهی روزنامه با مراجعه به سایتهای  WWW.IETS.MPORG.IR و  WWW.MONAGHESE.NIOPDC.IR بخش 
مناقصات ستاد نسبت به تکمیل فرم ارزیابی کیفی مربوط به مناقصه گران اقدام و این فرم را به همراه سایر مدارک درخواستی 
به اداره خریدهای داخلی این ش��رکت واقع در تهران- خیابان ایرانش��هر ش��مالی- روبه روی پارک هنرمندان- جنب خیابان 

برادران شاداب- پالک1- طبقه دوازدهم تحویل نمایند.
تلفن های تماس: 84121033-88327085

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 30/000/000ریال که به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد قابل ارائه می باشد.

فراخوان مناقصه عمومی
دو مرحله ای

نوبت اول

م الف1209

ش�رکت آب و فاض�الب اس�تان آذربایجان ش�رقی درنظر دارد 
عملیات مرب��وط به مرمت ح�وادث و اتفاقات، استانداردس�ازی 
انش�عابات، اصالح ش�بکه آب ش�هر میان�ه را از مح��ل اعتبارات 
غیرعمران��ی و از طریق مناقصه )عمومی( به پیمانکار واجد ش��رایط و 
دارای رتب��ه آب واگ��ذار نماید. لذا از کلیه واجدی��ن صالحیت دعوت 
می گ��ردد ظ��رف م��دت ده روز از تاریخ درج آگهی ب��ا درنظر گرفتن 
م��وارد ذیل، ب��ه آدرس تبریز- بلوار 29بهمن- جنب دانش��گاه تبریز- 
ام��ور قراردادها- تلف��ن: 3304091-0411 مراجعه و ضمن واریز مبلغ 
200000ریال به حساب جام شماره7221124733 بانک ملت باجه آب 
و فاضالب تبریز )کد شعبه 1342/5( و ارائه فیش آن به امور قراردادها، 
اس��ناد مربوطه را متعاقباً دریافت و در تاریخ قید ش��ده در اسناد، پاکت 
خود را تحویل دبیرخانه ش��رکت نمایند. بدیهی اس��ت شرکت در رد یا 
قب��ول هر یک از پیش��نهادات مخت��ار خواهد بود.هزینه آگه��ی از برنده 

مناقصه اخذ خواهد شد.
الف( به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از 
انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهدشد.

ب( مبلغ برآورد اولیه معادل: 1126950000ریال
ج( مبلغ س��پرده تضمین ش��رکت در مناقصه معادل 89847500 ریال 

می باشد.
د( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ه�( پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر 
تس��لیم یا مبلغ مذکور را به حس��اب بانکی ش��رکت واریز و حسب مورد 
ضمانت نامه یا رس��ید واریز وجه را ضمیمه پیش��نهاد به ش��رکت تسلیم 
نماید. به پیش��نهادهای فاقد سپرده، س��پرده های مخدوش، سپرده های 

کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 www.abfa-azarbaijan.ir سایت

آگهی مناقصه عمومی 
شماره50 سال92

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

وزارت نیرو

شرکت سهامی آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی

نوبت دوم

آگهی مناقصه شماره 92/34
سازمان : شرکت حمل و نقل ریلی رجاء

موضوع مناقصه: تعمیرات و بازسازی سیستم ترمز ترنست ها.
محل انجام خدمات: کارگاه نگهداری خودکش��ش کارفرما واقع 

در تهران.
مهلت و محل دریافت اس�ناد مناقص�ه: متقاضیان می توانند 
حداکثر تا س��اعت 12 روز پنج ش��نبه مورخ 92/4/6 با در دس��ت 
داش��تن معرفی نامه کتبی جهت دریافت اسناد به نشانی: تهران- 
خیابان کریم خان زند- نبش س��نائی- شرکت حمل و نقل ریلی 
رجاء- طبق��ه دوم- مدیریت تدارکات- ات��اق 209- گروه تامین 

قطعات و قراردادهای فنی مراجعه نمایند.
مهلت تحویل پیشنهادات: تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 92/4/19

مح�ل تحوی�ل و بازگش�ائی پیش�نهادات: ته��ران- خیابان 
کریم خان زند- نبش س��نائی- ش��رکت حمل و نقل ریلی رجاء- 

طبقه دوم- مدیریت تدارکات
تاری�خ و س�اعت بازگش�ائی پیش�نهادات: س��اعت 16 روز 

چهارشنبه مورخ 92/4/19
نوع و مبلغ س�پرده ش�رکت در مناقص�ه: ضمانتنامه یا چک 

تضمین شده بانکی معادل 3درصد قیمت پیشنهادی.
مبلغ خرید اسناد: واریز مبلغ 100/000 ریال به حساب جاری 
ش��ماره 0108884965005 نزد بانک ملی شعبه انبار توشه )کد 

813( به نام حساب درآمد شرکت حمل و نقل ریلی رجاء.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

شرکت حمل و نقل ریلی رجاء
سهامی خاص- شماره ثبت: 128209

شرکت حمل و نقل ریلی رجاء
م الف 1154

فرماندهی آماد و پش�تیبانی نی�روی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد نیازمندی مشروحه 

ذیل خود را از طریق مناقصه عمومی تأمین نماید.
متقاضی��ان می توانن��د جه��ت دریافت اوراق ش��رایط و 
مشخصات با در دست داشتن معرفی نامه یا مهر شرکت از 
تاریخ 92/3/28 تا 92/4/4 از ساعت 8  الی12  به ف خرید 
این فرمانده��ی واقع در تهران- میدان رس��الت- انتهای 
خیابان نی��روی دریایی- پادگان کوه��ک مراجعه نمایند 
و در ص��ورت لزوم تلفنهای 77225974، 77226053 و 

77226037 آماده پاسخگویی خواهند بود.
گوشت منجمد گوساله         300 تن
کره یک نفره )20 گرمی(       50 تن

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 4 و 3/خ/پ/92

فرماندهی آماد و پشتیبانی 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران

م الف 1159

نیروی دریایی

م الف1183

سال هفتادو دوم q  شماره q 20519  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه16صفحه ویژه نامه عکس و نيازمندي های ویژه تهران( دوشنبه27 خرداد q  1392 8 شعبان q  1434 17 ژوئن2013

یادداشت روزخبر ویژه

بازتاب انتخاب روحانی
در رسانه ها و محافل سياسی جهان

گزارش خبری کیهان

* زد و خورد شدید تظاهرکنندگان  با پلیس ترکیه 

همزمان با مسدود کردن جاده اسالمبول- آنکارا.

* با سرکوب تروریست ها 2 روستای حومه حلب 

به کنترل کامل ارتش سوریه درآمد.

* اس��تاد آمریکایی: اوباما در جه��ان آبروی ما را 

برده است.

* راهپیمایی مخالفان طرح ریاضتی دولت پرتغال 

در خیابان های لیسبون.                 صفحه آخر

50 شهید و 100 مجروح
در عملیات تروریستی 9 استان عراق

صفحه2صفحه2

منامه صحنه درگیری شدید با پلیس بحرین
آل خلیفه به کودکان هم رحم نمی کند

* معاون امنیتی دادس��تان کل کشور: در ایام تبلیغات انتخاباتی هیچ گونه 
تخلفی را از سوی کاندیداها و ستادهای تبلیغاتی آنها شاهد نبودیم.

* انتخاب��ات یازدهم ریاس��ت جمهوری با آزادی صد درصدی و مش��ارکت 
بی نظی��ر مردم باعث یأس  غرب و شکس��ت تالش آنه��ا در جهت تحریم 
انتخابات شده است.                                                            صفحه2

* رئیس هیئت مرکزی نظارت  
بر انتخابات شوراها: حداکثر تا 
صبح روز سه شنبه هفته جاری 
نتای��ج انتخاب��ات ش��وراها در 
تمامی شهرها و روستاها اعالم 

می شود.

 نتیجه نهایی انتخابات شوراها
 فردا مشخص می شود

قاضی سراج:در تبلیغات انتخاباتی
شاهد هیچ تخلفی نبوده ایم

* نیروهای رژیم بحرین با استفاده 
از گاز اشک آور و بمب های صوتی 
به تظاهرکنندگان یورش بردند و 
تعدادی از آنها را مجروح کردند.

س��ر  تظاهرکنن��دگان ضمن   *
دادن شعار س��رنگونی آل خلیفه 
تاکی��د کردند راه انق��الب ادامه 

دارد.
* در جریان پرتاب گاز اشک آور 
آل خلیف��ه  مام��وران  س��وی  از 
روان��ه  ک��ودکان  از  تع��دادی 

بیمارستان شدند.
* اعتراض ه��ا در بحری��ن ک��ه 
اکن��ون دومی��ن س��ال خ��ود را 
پش��ت س��ر گذاش��ته اس��ت به 
دلیل سیاس��ت های سرکوبگرانه 

آل خلیفه همچنان ادامه دارد.
صفحه آخر

* از زمان اعالم نتایج، نامزدهایی که نسبت به نتیجه آرا شکایتی دارند، 
می توانند ظرف دو روز ش��کایت خود را به بخش��داری و فرمانداری های 

همان شهر تحویل دهند.
* اطالعیه شماره 12 هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها: شمارش 
آرا در 35 هزار و 383 روستا و تعداد زیادی از شهرهای با جمعیت کمتر 
از 100 هزار نفر به پایان رسیده است.                                  صفحه2

* دبیرکل سازمان ملل: قصد دارم همچنان با مقامات ایران و رئیس جمهور منتخب 
درباره مسائل مهم مورد نظر جامعه بین المللی و رفاه ملت ایران در تعامل باشم.

* کاتری��ن اش��تون )رئیس سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپ��ا(: من همچنان 
قاطعان��ه به کار کردن با رئی��س جمهور جدید ای��ران در جهت یافتن یک 

راه حل دیپلماتیک برای مسئله هسته ای متعهدم.
* دبیرکل حزب اهلل لبنان: ملت های عربی و اس��المی و ملت های مستضعف 
امروز رئیس جمهور منتخب ایران  را منبع امیدهای خود می دانند، انتخاب 

شما امیدها و آرمان های ملت ایران را زنده کرد.
* کاخ س��فید در واکنش به پیروزی حس��ن روحانی اعالم کرد: برای تعامل 

مستقیم با ایران در برنامه هسته ای آمادگی داریم.
* وزیر دفاع شهری رژیم صهیونیستی: انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهور 

ایران نتایج منفی برای اسرائیل به همراه خواهد داشت.
* خبرگزاری رویترز: انتظار نمی رود پیروزی حسن روحانی تغییری اساسی 

در روابط ایران با سایر کشورها ایجاد کند.
* اش��پیگل: حس��ن روحانی ب��ا رویک��ردی عملگرایانه امکان از س��رگیری 

گفت وگوهای بین المللی درباره برنامه هسته ای ایران را بیشتر کرده است.
* س��ی ان ان: مواض��ع ایران در قبال س��وریه دارای زمینه هایی اس��ت که با 

رئیس جمهور جدید تغییر نمی کند.
* مدیر مرکز مطالعات عربی و بین المللی لبنان: انتخابات ریاست جمهوری و 
برقراری دموکراسی در ایران به شدت کشورهای استبدادی حوزه خلیج فارس 

را نگران کرده است.                                                        صفحه3

دیدار 
رئیس جمهور 
منتخب مردم 
با رهبر معظم 

انقالب
صفحه3

* حاکمیت و مردم سالهاست اپوزیسیون را دنبال خود می دوانند
* جمهوری اسالمی توهم جنبش سبز را به خاک سپرد

 ایندیپندنت: اشتباه نکنید 
روحانی به جمهوری اسالمی وفادار است

همراهان
ناهمراه !


