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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 در نظر دارد  خرید 
تجهیزات شبکه سازمان  را با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد از 
طریق مناقصه عمومی و انعقاد قرارداد به اشخاص حقوقی دارای توانایی 
و تجربه علمی و عملی مرتبط )دارای گواهی تایید صالحیت رتبه 4 در 

رشته شبکه و انتقال داده ها از شورای عالی انفورماتیک( واگذار نماید.
داوطلبان ش��رکت در مناقصه می توانند در س��اعات اداری، پس از نشر 
آگه��ی با ارائه معرفی نامه معتبر و واریز مبلغ 100/000 ریال )غیرقابل 
اس��ترداد( به حساب ش��ماره 2174749005000 به نام  تمرکز وجوه 
درآم��د متفرقه کش��وری نزد بانک ملی ش��عبه مخابرات در سیس��تم 
متمرکز )سیبا( به نام خزانه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )اصل 
فی��ش واریزی( قابل واریز در کلیه ش��عب بانک ملی در وجه س��ازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نش��انی: تهران خیابان شریعتی 
نرسیده به پل سیدخندان ساختمان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی طبقه اول اتاق شماره 106/1 اداره خرید و قراردادها مراجعه و 
اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آن، کلیه اسناد 
و م�دارک را به امضاء اصل صاحبان مجاز طبق اساس�نامه و نیز 

اصل  مهر شرکت رسانده و به شرح زیر به نشانی فوق تسلیم و رسید 
دریافت نمایند. الزم به ذکر اس��ت پیش��نهادات ارسالی باید سه ماه از 

تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.
1. تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه: روز سه شنبه مورخ 92/4/11

2.تاریخ پایان فروش اس�ناد مناقصه: تاپایان وقت اداری روز شنبه 
مورخ 92/4/15

3. تاریخ تس�لیم پیش�نهادات: تا پایان وق��ت اداری )14:30( روز 
سه شنبه مورخ 92/4/25

4.تاری�خ گش�ایش پاکت ه�ای پیش�نهاد: س��اعت 10 صبح روز 
چهارشنبه مورخ 92/4/26

5. می�زان و نوع تضمین ش�رکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا 
فیش واریزی به مبلغ 21/700/000ریال

آگهی در سایت http://iets.mporg.ir نیز قرار گرفته است.
WWW.CRA.IR :نشانی سایت سازمان

تلفن تماس اداره خرید و قراردادها: 021-88112166
تلفن تماس دفتر فناوری اطالعات: 021-88434399

 م الف1488

م الف 1450

 CONTROL VALVE ش�رکت پش�تیبانی س�اخت و تهیه کاالی نفت تهران در نظر دارد نس��بت به خرید لوازم یدکی
س��اخت ش��رکت KENT مورد نیاز جهت استفاده در صنعت نفت از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. بدین وسیله 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.
K.C.V.92/67 R1 :1- شماره مناقصه

 P/F KENT CONTROL VALVE 2- موضوع مناقصه: خرید
3- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 2400 یورو ضمانتنامه بانکی معتبر و قابل تمدید

4- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 15 روز پس از انتشار آگهی دوم
الزمس��ت مناقصه گ��ران پ�س از هماهنگی از طریق تلفن 82015024 جهت دریافت اس��ناد مناقصه صبح از س��اعت 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 پیشنهادات مالی: پیشنهادات مالی ارائه شده می بایست به مدت 2 ماه از تاریخ گشایش پیشنهادات فنی معتبر 

باشد.
8- برنده مناقصه می بایست ضمانتنامه حسن انجام تعهدات معادل 10درصد 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(.

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

فراخوان مناقصه دومرحله ای
»آگهی نوبت دوم«

روابط عمومی
شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران

كیهانورزشيقدیميترینمجلهورزشيایران

شنبههرهفتهبصورتسراسريمنتشرميشود

* صنای�ع مهام پارچین در نظر دارد گرم کن و س��ردکن مورد 
نیاز خود را از شرکت واجد شرایط خریداری نماید.

* جهت اطالعات بیش��تر با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل 
نمایید.

* الزم به ذکر است ارائه معرفی نامه الزامی بوده و هزینه ای بابت 
واگذاری اسناد اخذ نخواهد شد.

* متقاضی��ان می توانند پس از درج آگهی به آدرس ذیل مراجعه 
و نسبت به دریافت شرایط مناقصه اقدام نمایند.

* میزان س��پرده ش��رکت در مناقصه به ش��رح اس��ناد مناقصه 
می باشد.

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

* صنای��ع مهام پارچی��ن در رد یا قبول هر یک از پیش��نهادها 
مختار است.

ضمن��ا اس��تعالم های رس��یده در مورخ��ه 92/4/23 به صورت 
غیرحضوری مفتوح و نتیجه آن کتبا اعالم می گردد.

آدرس:
تهران- انتهای اتوبان ش��هید بابائ��ی- جاده اختصاصی پارچین- 

صنایع مهام پارچین.
ته��ران- ج��اده خ��اوران- بعد از پاکدش��ت- ج��اده اختصاصی 

پارچین- صنایع مهام پارچین.
دورنگار 36023278)021(

تلفن: 36022057)021( و 36090192)021(

آگهی مناقصه عمومی شماره: 6075/5/2/5741/2

م الف 1506

داوطلبان واجد شرایط دارای شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی می توانند از زمان درج اولین نوبت آگهی با ارائه معرفی نامه کتبی در 
ساعات اداری )شنبه تا سه شنبه 7-16 و چهارشنبه ها 7-15( به دفتر امور قراردادها واقع در کرمان- بلوار 22بهمن- حدفاصل سه راه 
ادیب با چهارراه ش��عبانیه- ش��رکت گاز استان کرمان- طبقه همکف- ساختمان مهندسی مراجعه و اسناد ارزیابی کیفی را، حداکثر تا 
7روز تقویمی پس از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی دریافت و باتوجه به مفاد آن مدارک موردنیاز را تهیه، تنظیم و تکمیل و حداکثر 
تا 14 روز تقویمی به نش��انی فوق تس��لیم نمایند. بدیهی است توزیع اسناد مناقصه منوط به ارزیابی کیفی مناقصه گران توسط کمیته 
فنی و بازرگانی می باشد. )نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی رسید بانکی( متقاضیان می بایست جهت کسب اطالعات 
بیشتر به س��ایتwww.nigc-kerman.ir و پایگاه اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام در 

سایت پایگاه اطالع رسانی مناقصات اقدام نمایند.

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )146810(
شرکت گاز استان کرمان درنظر دارد مناقصه ای را، با شرایط ذیل برگزار نماید.

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان کرمان

)سهامی خاص(

نوبت اول

تعداد موضوعکد فراخوانردیف
مرحله

تعداد 
نوبت

شماره 
مناقصه

مدت زمان 
اجرا)روز(

مبلغ 
تضمین)ریال(

11،331،820

تهیه مصالح و اجرای حدود 30کیلومتر خط 
تغذیه و 67کیلومتر شبکه روستاهای طرز، گوجر، 
خودراهی، کهنوج، حجت آباد، شهرک فیض آباد، 

فیض آباد، اسماعیل آباد و... از توابع شهرستان راور 
)تجدید فراخوان 91-58(

365122/000/000روز22-92دودو

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

1- نام دستگاه: شرکت پست ج.ا.ا
2- موضوع مناقصه: خرید 4 قلم کاغذ )رول و شیت( مطابق 

شرایط مذکور در اسناد مناقصه 
3- نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

4- نش�انی )آدرس( مناقصه گزار: میدان رس��الت، خیابان 
نی��روی دریائی، نبش خیابان س��هند، طبق��ه دوم منطقه 16 

پستی اتاق 20 دبیرخانه کمیسیون معامالت
5- محل و مهلت دریافت اسناد: مدت 10 روز از اولین روز 
درج آگه��ی روز دوش��نبه 92/4/10 لغایت92/4/19 به آدرس 

فوق الذکر.
6- محل و زمان تحویل اس�ناد: مدت 14 روز از دوش��نبه 
م��ورخ 92/4/17 لغایت یکش��نبه م��ورخ 92/4/30 به آدرس 

فوق الذکر.
7- محل و زمان بازگش�ائی پاکات: بازگش��ائی پاکات )الف 
و ب( روز یکش��نبه مورخ 92/5/6 س��الن کنفرانس ساختمان 

مرکزی شرکت پست انجام خواهد شد.
8- نح�وه خریداس�ناد: مبلغ خری��د اس��ناد مناقصه مبلغ 
100،000 ریال می باش��د که می بایس��ت به حس��اب ش��ماره 
2174779017002 نزدبان��ک ملی ش��عبه مخاب��رات و مبلغ 
6000 ریال به حساب س��یبا شماره 2174778011004 نزد 
بانک ملی ش��عبه مخابرات کد 1038 تح��ت عنوان مالیات بر 

ارزش افزوده به تفکیک واریز گردد.
9- سپرده شرکت در مناقصه

ارائه تضمین ش��رکت در مناقصه به مبلغ 475/000/000 ریال 
که می بایس��ت به ص��ورت ضمانت نامه بانکی ی��ا فیش واریزی 
براساس شرایط مندرج در متن اسناد به مناقصه گزار ارائه گردد.

* توجه: کلیه اش��خاص حقوقی واجدصالحی��ت می توانند با 
در دس��ت داش��تن معرفی نامه کتبی و رعایت شرایط و موارد 
به نشانی فوق الذکر مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

* متقاضی��ان می توانن��د جه��ت دریاف��ت اس��ناد مناقصه به 
س��ایت اینترنتی پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات به نشانی

 http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

تجدید آگهی مناقصه عمومی 
دومرحله ای شماره 92/2 ج.خ

کمیسیون معامالت م الف 1423

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

فرمانده�ی قرارگاه مهندس�ی و پش�تیبانی صنایع 
منطق�ه پارچین درنظ��ر دارد از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی نسبت به خرید شیرآالت و اتصاالت و... مربوط 
به پروژه انتقال آب با مش��خصات مندرج در فرم مناقصه 
اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان و تامین کنندگان واجد 
ش��رایط دعوت می گردد به منظور دریاف��ت فرم مناقصه 
حداکثر تا پای��ان وقت اداری مورخه 92/4/24 همه روزه 
به غیر از پنجشنبه و ایام تعطیل رسمی در ساعات اداری 
به نشانی: تهران، کیلومتر20 بزرگراه امام رضا)ع(، میدان 
پارچین، انتهای بلوار ش��هدای پارچین، قرارگاه مهندسی 
و پش��تیبانی صنای��ع منطقه پارچین، معاون��ت بازرگانی 
مراجعه و جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره های 
36076780-021 و 36024502-021 تم��اس حاصل 
فرمایند. ضمنا کمیس��یون معام��الت فرماندهی قرارگاه 
مهندس��ی و پش��تیبانی صنایع منطق��ه پارچین در رد یا 
قبول یک یا کلیه پیش��نهادات مختار و هزینه درج آگهی 

در جراید به عهده برنده مناقصه می باشد.

 مناقصه عمومی 

م الف 1522

معاونت آماد و پش�تیبانی نیروی انتظامی جمهوری 
اس�المی ایران درنظر دارد ماکارونی رش�ته ای مورد 
نی�از خود به مق�دار 1/100/000کیلوگ�رم را از طریق 
تجدی��د مناقص��ه عمومی ی��ک مرحله ای تامی��ن نماید. 
تولیدکنن��دگان واجد ش��رایط می توانند هم��ه روزه بجز 
روزهای تعطیل با در دس��ت داشتن رسید بانکی به مبلغ 
بیس��ت و پن��ج ه��زار )25000(ریال واریزی به حس��اب 
ش��ماره 8001 خزانه بانک ملی ایران به مرکز خرید این 
معاونت واقع در ابتدای کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج 
خیاب��ان 63 )ملک( نرس��یده به موسس��ه قوامین پالک 
12 )طبقه دوم- اداره اق��الم عمومی- دایره مواد غذایی( 
مراجعه و اسناد مناقصه دریافت و پیشنهادهای خود را تا 
س��اعت 16 مورخ 1392/4/25 روز سه شنبه به دبیرخانه 
این مرکز تسلیم نمایند. ضمنا هزینه چاپ آگهی برعهده 

برنده مناقصه می باشد.

تجدید مناقصه

معاون آماد و پشتیبانی ناجا م الف 1508

سال هفتادو دوم q  شماره q 20532  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( چهار شنبه 12 تیر q  1392 24 شعبان q  1434 3جوالی2013

خبر ویژه

یادداشت روز

* در س��الروز حمله ناو آمریکایی وینسنس به هواپیمای مس��افربری ایران مراسم یادبود شهدای این فاجعه 
امروز در بندرعباس برگزار می شود. 

                                                                         صفحه3

* صافدل: هیچ بخشنامه، دستورالعمل و یا دستوری مبنی بر حذف ارز 

مرجع برای ثبت سفارش کاالهای اساسی به دست ما نرسیده است.

* ثبت س��فارش در س��ازمان توس��عه تجارت بر اساس 

سیاست های ارزی بانک مرکزی صورت می گیرد. 

* وزیر ارتباطات: ایران برای بی نیازی از خارجی ها در پی 

طرح های جدید ماهواره ای است.

* س��ازمان حفظ نباتات: سالمت انبه های وارداتی مورد 

تایید نیست.                                            صفحه4

رئیس کل سازمان توسعه تجارت:

 کاالهای اساسی و دارو 
کماکان ارز مرجع و مبادله ای می گیرند

* نتانیاه��و: خطر حزب اهلل بیش از گذش��ته ما را تهدید 

می کند. 

* اوباما در واکنش به اعتراض جهانی علیه رسوایی تازه آمریکا: 

کار ما غیرطبیعی نیست همه از هم جاسوسی می کنیم!

* امی��ر جدید قطر: مثل پدرم از مخالفان بش��ار اس��د 

حمایت می کنم.

* نظربای��ف در کنفرانس خبری با دیوید کامرون؛ به ما 

درس دموکراسی ندهید!                         صفحه آخر

وزیر خارجه اسبق فرانسه:

نقش اسرائیل در بحران سوریه را 
نباید نادیده گرفت

شلیک به هواپیمای مسافربری ایران
نماد حقوق بشر آمریکا

صفحه2 صفحه2

* تریتا پارسی: انتخابات ایران نشان داد که واشنگتن و تحلیلگران غربی 
در این مورد دچار خطای محاسباتی شده بودند.

* »کوربینی« سیاست دولت آمریکا در قبال انتخابات ایران مشهود بود.
* تحریم ها هیچ نقشی در تصمیم گیری رای دهندگان ایرانی نداشت.

بحرانمصرخبراولدنیا
آیاارتشكودتامیكند؟

اعتماد به غرب کار دست مرسی داد

* مرسی در واکنش به ضرب االجل ارتش: از قدرت کناره گیری نمی کنم 
و اجازه بازگشت مصر به عقب را نخواهم داد.

* برخ��ی عبارت های بیانیه ارتش ممکن اس��ت به ایجاد تنش در داخل 
منجر شود.

* فشارها از سوی مخالفان برای برکناری مرسی لحظه به لحظه افزایش 
می یابد.

* خبرهایی از اس��تعفای نخست وزیر و س��خنگوی نخست وزیر مصر به 
همراه چندین مقام دولتی و سیاسی منتشر شده است.

* معاون سابق وزیر خارجه مصر: اگر مرسی به ضرب االجل ارتش توجهی 
نکند، نظامیان قدرت را در اختیار خواهند گرفت.

* ارتش برای بعد از مرسی برنامه دارد.
* ناتوانی مرس��ی در تامین خواس��ته های انقالبیون، مصر را وارد بحران 

کنونی کرده است.
* جبهه مخالفان مرس��ی: به هی��چ وجه موافق کودت��ای نظامی ارتش 

نیستیم.
* العالم: کاخ س��فید از ارتش مصر خواس��ته قدرت را در اختیار بگیرد و 
مقدمات انتخابات زودهنگام را آماده کند.                        صفحه آخر

تحلیلگران در غرب

انتخابات نشان داد
 مردم ایران نظام را امین رای خود می دانند

* م��ردم ای��ران بار دیگ��ر ثابت 
کردند که نظام ش��ان، امین رای 

آنهاست.
* مش��کل این اس��ت که دولت 
آمریکا تصمیم ن��دارد اراده ملت 
ایران را به رسمیت بشناسد و آن 

را باور کند.    
   صفحه3

* محمود احمدی نژاد روز گذش��ته در کاخ کرملین با والدیمیر پوتین 
همتای روسی اش دیدار و گفت وگو کرد.

* ایران هیچ محدودیتی برای توس��عه روابط از همکاری های فناوری و 
نفت و گاز گرفته تا همکاری های علمی و تجاری ندارد. 

           صفحه2

احمدی نژاد در دیدار با پوتین مطرح کرد

نیروگاه بوشهر نماد همکاری های 
سازنده ایران و روسیه است

*اسرائیل: درایت سیدحسن نصراهلل بسیار هراس انگیز است
* مهاجرانی: مطهری گزینه خوبی برای ارشاد است

استفاده از چتر عارف
شرکت سهامی  برای احیای دو حزب منحله

یا خط اول مقاومت؟


