
»آگهی نوبت دوم«

روابط عمومی
شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران م الف 1255

 P/F “SOLAR” GAS COMPRESSOR ش�رکت پش�تیبانی س�اخت و تهیه کاالی نفت تهران درنظر دارد نس��بت به خرید 9 قلم
موردنیاز جهت استفاده در صنعت نفت از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. بدینوسیله از شرکت هایی که سابقه و توانایی 

ارائه پیشنهاد را دارند جهت شرکت در این مناقصه باتوجه به شرایط ذیل دعوت بعمل می آید.
S.92-272 :1 - شماره مناقصه

“SOLAR” GAS COMPRESSOR 2 - موضوع مناقصه: خرید قطعات
3 - مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 5550 یورو ضمانتنامه بانکی معتبر و قابل تمدید

4 - آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 15 روز پس از انتشار آگهی دوم
مناقصه گران می توانند جهت دریافت اس��ناد مناقصه صبح از س��اعت 9 الی 12 و بعدازظهر از س��اعت14 الی 15/30 به 
 G آدرس تهران- خیابان س��پهبد قرنی نبش خیابان ش��هیدکالنتری شماره226 طبقه 6 اطاق 611 خرید خارجی- گروه

مراجعه نمایند.
5 - مهلت ارائه پیشنهاد: 30 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد

6 - زمان گشایش پیشنهادات فنی: یکهفته پس از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد
7 - مدت اعتبار پیش�نهادات مالی: پیشنهادات مالی ارائه ش��ده می بایست به مدت 90روز از تاریخ سررسید مناقصه 

معتبر باشند.
8 - برنده مناقصه می بایست ضمانتنامه حسن انجام کار معادل 5درصد مبلغ قرارداد را ارائه نماید.

9 - هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
محل ارس�ال پیشنهادات: تهران- خیابان س��پهبد قرنی نبش خیابان شهید کالنتری شماره226 طبقه یازدهم- دفتر 

گشایش پیشنهادات، از طریق پست سفارشی.
جهت کسب اطالعات بیشتر تلفن 82015295-82015292 آماده پاسخگویی می باشد.

شرکت ملی نفت ایران
شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران

فراخوان مناقصه 
نوبت دومدو مرحله ای

ش�رکت پش�تیبانی س�اخت و تهی�ه کاالی نف�ت ته�ران در نظ��ر دارد نس��بت ب��ه خری��د ی��ک قل��م-
)P/F “THOMASSON” RECIPROCATING COMPRESSOR TYPE C45-2 (750 موردنیاز جهت اس��تفاده 
در صنعت نفت از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. بدینوس��یله از ش��رکت هایی که سابقه و توانایی تهیه این نوع کاال و 

ارائه پیشنهاد را دارند جهت شرکت در این مناقصه با توجه به شرایط ذیل دعوت به عمل می آید.
92N-35 :1- شماره مناقصه

 P/F “THOMASSON” RECIPROCATING COMPRESSOR TYPE C45-2 (750( -2- موضوع مناقصه: یک قلم
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر قابل تمدید به مبلغ 000ر072ر14 ریال.

4- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 15 روز پس از انتشار آگهی دوم.
5- مناقصه گران می توانند پس از هماهنگی با تلفن های 82015422 ، 84015427 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 705- گروه N خرید داخلی مراجعه نمایند.
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 بایست به مدت 3 ماه از تاریخ گشایش پیشنهادات فنی معتبر 

باشند.
9- محل ارس�ال پیشنهادات: تهران- خیابان س��پهبد قرنی- نبش خیابان شهید کالنتری شماره 226- طبقه 11- دفتر گشایش 

پیشنهادات از طریق پست سفارشی.
10- برنده مناقصه می بایس��تی ضمانتنامه حس��ن انجام کار بانکی معتبر و قابل تمدید معادل 10٪ مبلغ قرارداد را هنگام انعقاد ارائه 

نماید.
11- هزینه چاپ دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

فراخوان مناقصه
 دومرحله ای

روابط عمومی
م الف 1250 شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران

شرکت ملی نفت ایران
شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران 

سهامی خاص

شرکت گاز استان تهران درنظر دارد از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای 4قلم رگالتور اکسیال را طبق مشخصات 
و مقادیر اسناد مناقصه و با شرایط ذیل خریداری نماید:

الف: ضمانت نامه ش��رکت در مناقصه به مبلغ 213/000/000ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حس��اب 
شماره 63383327/96 نزد بانک ملت شعبه ایرانشهر در وجه شرکت گاز استان تهران

ب: از مناقصه گران دعوت می گردد حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی مدارک ارزیابی کیفی را به آدرس 
ذیل ارس��ال نمایند. بعد از انجام ارزیابی کیفی، ش��رکت های حائز صالحیت، حداقل ده روز فرصت دارند پیشنهادات خود 

را ارسال نمایند.
ج : زمان گشایش پاکات مالی متعاقباً پس از انجام ارزیابی فنی اعالم خواهد شد.

 www.nigc-tpgc.ir د: مناقصه گ��ران می توانن��د برای رؤیت و دریافت اس��ناد مناقصه بدون پرداخت وجه به س��ایت
مراجعه نمایند.

ر: برای دریافت اس��ناد مناقصه نیز می توانید حداکثر تا تاریخ 10 روز از انتش��ار آخرین آگهی با واریز مبلغ 300/000ریال 
به حساب فوق الذکر به آدرس ذیل مراجعه نمایید.

س: آدرس ارسال پیشنهادات و انجام مکاتبات: خیابان ایرانشهر شمالی، نبش خیابان اراک، پالک 160 جدید طبقه پنجم 
بلوک 3 امور کاال می باشد.

آگهی مناقصه عمومی
تقاضای شماره3339820042

نوبت اول

روابط عمومی شرکت گاز استان تهران م الف1284

آگهی مناقصه عمومی
)یک مرحله ای(
شماره مناقصه 92/4-15

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
در صفحه آخر م الف 1298

اناهلل و اناالیه راجعون
رحل��ت عال��م ربانی فقی��ه صمدانی آیت اهلل حاج س�ید 
هدایت اهلل فارغ دزفولی را به پیشگاه حضرت ولی عصر)عج)، 
رهبر معظم انقالب، مردم غیور و مقاوم دزفول و بیت معظم 

محمد مخبرایشان تسلیت عرض می کنم.
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مجل��ه کیه��ان ورزش��ی ح��اوی مطالب 
خواندن��ی، گ��زارش، مصاحب��ه، تحلیل و 
آخرین اخبار از ورزش ایران و جهان امروز 
)شنبه- اول تیرماه 92) در سراسر کشور 

منتشر شد. در این شماره می خوانیم: 
* ش��ادی دل م��ردم در عرصه ورزش 
)چش��م انداز هفته)، نگاه چند بعدی به 
مجید صالح، گفت وگو با صادق درودگر 
مدیرعامل ملوان، 10 پس��ر بد فوتبال 
جهان، با جیان لوئیجی بوفون، گزارش 
کامل چگونگی صعود تیم ملی فوتبال 
ایران به جام جهانی 2014 برزیل، در 

راه جام جهانی 2014 در منطقه آفریقا، آخرین نقل و انتقاالت فوتبال ایران، 
قرعه کش��ی جام باش��گاه های آس��یا، بازی پلی آف لیگ فوتبال ایران، آخرین 

اخبار از کشتی، والیبال و... به همراه پوستر: تیم ملی فوتبال ایران

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

سال هفتادو دوم q  شماره q 20523  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(  شنبه اول تیر q  1392 13 شعبان q  1434 22 ژوئن2013

خبر ویژه

یادداشت روز

تروریست ها در پیشاورنمازگزاران شیعه را به خاک و خون کشیدند

* حس��نین هیکل: قط��ع رابطه با س��وریه از 

اختیارات رئیس جمهور مصر نیست.

* اعتراض ش��دید حامد کرزای ب��ه مذاکرات 

آمریکا و طالبان در دوحه.

* تظاه��رات میلیون��ی علی��ه فس��اد دولت��ی

 در 80 شهر برزیل.

* تالش انگلیس ب��رای قرار دادن حزب اهلل در 

فهرست تروریست ها ناکام ماند.       صفحه آخر

کشتی حامل اسلحه برای تروریست ها در سوریه
به قعر اقیانوس هند رفت

* مع��اون وزی��ر نیرو: مش��کلی در تامین برق 

تابستان نیست.

* وزی��ر صنعت و تج��ارت از رش��د 6 برابری 

سرمایه گذاری صنعتی در کشور خبر داد.

* سود 300 درصدی خرما در جیب دالالن.

* همزمان با افت ش��دید قیم��ت جهانی طال 

قیمت سکه 40 هزار تومان کاهش یافت.

صفحات4و9

گزارش کیهان
 از آلودگی  برنج های وارداتی

* در جریان این حادثه 14 نفر از شیعیان شهید و 25 
نفر دیگر مجروح شدند.

* تروریس��ت ها بمب را داخل یک مس��جد متعلق به 
شیعیان منفجر کردند.

* ش��یعیان پاکس��تانی در حال نم��از بودند که بمب 
تروریست ها منفجر شد.

* هنوز هیچ گروهی مسئولیت این جنایت را نپذیرفته 
است.                                             صفحه آخر

آمادگی سازمان راهداری  وپلیس راهور
 در آستانه سفرهای تابستانی

* با ش��روع طرح تابس��تانه 40 هزار تن از عوامل پلیس راهور و 29 هزار 
نیروی امدادگر جمعیت هالل احمر ایران در جاده های سراسر کشور مستقر 

شدند.
* ش��هریار افندی زاده: 18 هزار و 200 دس��تگاه اتوبوس، 33 هزار دستگاه 
مینی بوس و 34 هزار سواری برون شهری برای خدمت به مسافران تابستانی 

آماده اند.
* در سفرهای تابستان امسال مثل روال گذشته اکیپ های راهداری متناسب 
با میزان تقاضا در جاده ها و کنار راهدارخانه ها مستقر می شوند.         صفحه11

* توماس پیگرینگ، دیپلمات آمریکایی: واشنگتن از عقب نشینی و نرمش 
روحانی در برنامه هسته ای ایران ناامید شده است.

* آمریکا با توجه به ماهیت پیچیده سیاس��ت در ایران باید بس��یار محتاط 
باشد.

* کاخ سفید درباره مذاکرات با ایران باید جدی باشد.

دیپلمات آمریکایی: ناامید شده ایم
روحانی از برنامه هسته ای عقب نشینی نمی کند

* کارال آنه رابینز: دولت آمریکا پس از 
پیروزی روحانی در انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری، اع��الم ک��رده ک��ه آماده 
بازگش��ت به مذاکره با ایران است اما 
این بدان معنا نیس��ت که کاخ سفید 

آماده کاهش فشارها بر تهران باشد.
* پاس��خ منف��ی روحان��ی درباره 
لحن  غنی س��ازی  دوب��اره  تعلیق 
مقامات غربی نسبت به او را عوض 
کرد.                            صفحه10

صفحه2صفحه2

حماسه سیاسی با عنایت امام زمان)عج(
و تدبیر رهبری تحقق یافت

رئیس جمهور منتخب:

* دکتر حس��ن روحانی در دیدار با مسئوالن س��تاد انتخاباتی: این پیروزی و خلق 
حماسه را مدیون عنایات خاص امام زمان )عج) و تدابیر مقام معظم رهبری هستیم.

* اگر تدبیر ایشان نبود، معلوم نبود شاهد چنین روزی برای ملت ایران توأم 
با این همه شادی بودیم یا خیر.

* همه جریان های سیاسی از جمله اصالح طلب، اصولگرا و اعتدال گرایان کمک 
کردند و همه برای تحقق سربلندی میهن مان تالش کردند و از خود گذشتند.

* این روزها که در حال نقل و انتقال قدرت هستیم مشکالت برایم ملموس تر 
می شود، اما هرچه می شنوم از امیدم کاسته نمی شود و تالشم را بیشتر می کنم.

* مطمئنم که حضور مردم تنها در روزهای انتخابات نیست بلکه حمایت و 
هدایت و ارشاد مردم برای این دولت خواهد ماند.

* بسیار خوشحالم که جامعه ما حالت نشاط پیدا کرده و انتخابات در ماه شعبان 
صورت گرفت که ماه پیروزی است و دستاورد ما نیز سرمایه ملی خواهد بود.

* باید جدای از افراط و تفریط اعتدال را به اذهان سراسر ملت ایران منتقل 
کنیم.

* دولت آینده بر شایسته ساالری استوار است و من بارها گفته ام که از همه 
متدینین و دلس��وزان باید اس��تفاده کرد چرا که سیاس��ت ما جذب دیگران 

است؛ نه دفع آنها.
* روحانی شامگاه پنج شنبه به زادگاه خود سرخه سفر کرد و ضمن حضور بر 
سر مزار پدرش، به دیدار مادر خود رفت.                                صفحه2

با حضور وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت

بهره برداری از چهار پروژه عمرانی در خراسان رضوی
صفحه9

* دیپلمات آمریکایی: ملت ایران قوی است این ملت را نمی توان از پا درآورد
* غرب می خواهد ترکیه را نابودکند، آنکارا با تهران هم پیمان شود

* المانیتور: دولت اوباما فاقد اختیار در مذاکره با ایران است

از پالک 
شروع کن !

 دموکراسی ایران مایه نگرانی 
رژیم های استبدادی منطقه است


