
شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران درنظر دارد نسبت به خرید قطعات یدکی CONTROL PANEL ساخت 
شرکت  COOPER ROLLS 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.
C.R. 92-9-R2 :1 - شماره مناقصه

2 - موضوع مناقصه: خرید  
3 - مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 3،024 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 82015457-82015352 جهت دریافت اسناد 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 طبقه6 خرید 

خارجی- گروهW 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 بمدت 2ماه 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 بعهده برنده مناقصه می باشد.

محل ارس�ال پیش�نهادات: تهران- خیابان س��پهبد قرنی نبش خیابان ش��هید کالنتری ش��ماره226 طبقه یازدهم- دفتر گشایش 
پیشنهادات )از طریق پست سفارشی(.

فراخوان مناقصه 
دو مرحله 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 الف1812

شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران درنظر دارد نسبت به خرید قطعات یدکی ساخت شرکت HYDRIL موردنیاز 
جهت اس��تفاده در صنعت نفت از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. بدینوس��یله از ش��رکت هایی که سابقه و توانایی ارائه 

پیشنهاد را دارند جهت شرکت در این مناقصه باتوجه به شرایط ذیل دعوت بعمل می آید.
H. 92-187/R :1 - شماره مناقصه

 PARTS FOR HYDRIL BLOWOUT PRVENTER 2 - موضوع مناقصه: خرید
3 - مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 1،597 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 82015308-82015309 جهت دریافت اسناد 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 طبقه6 خرید 

خارجی- گروهQ 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 بمدت 2ماه 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 بعهده برنده مناقصه می باشد.

محل ارس�ال پیش�نهادات: تهران- خیابان س��پهبد قرنی نبش خیابان ش��هید کالنتری ش��ماره226 طبقه یازدهم- دفتر گشایش 
پیشنهادات )از طریق پست سفارشی(.

فراخوان مناقصه 
دو مرحله 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 الف1806

  P/F “MC-EVOY“ GATE VALVE ش�رکت پشتیبانی س�اخت و تهیه کاالی نفت تهران درنظر دارد نس��بت به خرید
س��اخت ش��رکت MC-EVOY 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.
MC.E.G.V. 92-303 :1 - شماره مناقصه

 P/F “MC-EVOY“ GATE VALVE 2 - موضوع مناقصه: خرید
3 - مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 2،440یورو 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 82015681-82015353 جهت دریافت اسناد 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 طبقه7 خرید 

خارجی- گروهZ 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 بمدت 2ماه 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 بعهده برنده مناقصه می باشد.

محل ارس�ال پیش�نهادات: تهران- خیابان س��پهبد قرنی نبش خیابان ش��هید کالنتری ش��ماره226 طبقه یازدهم- دفتر گشایش 
پیشنهادات )از طریق پست سفارشی(.

فراخوان مناقصه 
دو مرحله 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 الف1809

ش�رکت پش�تیبانی س�اخت و تهیه کاالی نفت تهران درنظر دارد نس��بت به خرید SOLATTED LINER 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.L.92-81-R :1 - شماره مناقصه

 SOLATTED LINER 2 - موضوع مناقصه: خرید
3 - مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 667000 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 82015275 جهت دریافت اس��ناد مناقصه صبح از ساعت 9 الی 12 و بعدازظهر 
 Xاز س��اعت 14 الی 15/30 به آدرس تهران- خیابان س��پهبد قرنی نبش خیابان شهید کالنتری شماره 226 طبقه7 خرید خارجی- گروه

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 بمدت 2ماه 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 بعهده برنده مناقصه می باشد.

محل ارس�ال پیش�نهادات: تهران- خیابان س��پهبد قرنی نبش خیابان ش��هید کالنتری ش��ماره226 طبقه یازدهم- دفتر گشایش 
پیشنهادات )از طریق پست سفارشی(.

فراخوان مناقصه 
دو مرحله 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 الف1823

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد
ورزشی  کیهان  هفتگی  مجله 
خواندنی،  مطالب  حاوی 
و  مصاحبه  گزارش،  تحلیل، 
آخرین اخبار از ورزش ایران و 
مرداد   5 )شنبه-  امروز  جهان 
منتشر  کشور  سراسر  در   )92

شد. در این شماره می خوانیم:
جام  درآمد  پیش   لیگ   *
هفته(،  )چشم انداز  جهانی 
حضرت  زندگانی  در  سیری  
نگاه  پایانی،  قسمت  علی)ع( 

از نقل و  چند بعدی به آرمان شهدادنژاد دروازه بان مس کرمان، 
ایران در راه  تابستانی فوتبال جهان چه خبر؟ بسکتبال  انتقاالت 
درخشش  تکواندوی جهان،  در  ایران  قهرمانی  نایب  ملت ها،  جام 
دوومیدانی کاران معلول در مسابقات جهانی فرانسه، آخرین اخبار 
از کشتی، شطرنج، پینگ پنگ، دوچرخه سواری، فوتسال به همراه 
برتر  لیگ  مسابقات  دوره  سیزدهمین  اول  هفته  کامل  گزارش 

فوتبال ایران و... 
پوستر: تیم ملی تکواندوی ایران، زالتان ابراهیموویچ

* خرید و نصب و راه اندازی و آزمایش و تحویل 48 س��لول باتری A/H-2 V 2000 و 
جمع آوری باتری های قدیم موجود مرکز آزادی قزوین طبق شرایط اعالم شده...

آگهی مناقصه عمومی 
92/7/ق دومرحله ای 

شرکت مخابرات استان قزوین )چاپ نوبت اول(
)سهامی خاص(

درصفحه6

آگهی مناقصه عمومی
 )یک مرحله ای(

شماره مناقصه 92/5-16
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

در صفحه3 م الف1860

سال هفتادو دوم q  شماره q 20552  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( شنبه 5 مرداد q  1392 18 رمضان q  1434 27جوالی2013

خبر ویژه

یادداشت روز

* محم��د پ��رورش، مدیرعامل ش��رکت آب و 
فاضالب اس��تان تهران: در روز پنجشنبه مردم 
ته��ران 3 میلیون و 420 ه��زار مترمکعب آب 
مصرف کردند که این رقم در طول تاریخ تهران 

بی نظیر بوده است.

* م��ردم خواهان اعالم قبلی زم��ان قطع آب 
هستند.

* نام��ه غضنف��ری ب��ه رئیس جمه��ور برای 
تجدیدنظر در واگذاری نمایشگاه.

* قیمت های جدید برنج اعالم شد.      صفحه4

گرمایهواومصرفبیرویه
باعثقطعآبدرچندمنطقهتهرانشد

* واشنگتن: کشورهایی که به افشاگر آمریکایی 
پناهندگی دهند، تحریم می شوند.

* هزاران کارگر در 2 ش��هر آلمان در اعتراض 
به سیاس��ت ریاضتی دولت برلین دست از کار 

کشیدند.

* ش��عار مرگ بر آل خلیفه، مرگ بر آل سعود 
در تظاهرات شبانه  مردم بحرین.

* ت��رور ی��ک سیاس��تمدار مخال��ف دول��ت 
اوضاع سیاسی تونس را به هم ریخت.

صفحه آخر

سیدحسننصراهلل:تصمیماتحادیهاروپا
تاثیریبرمقاومتلبناننخواهدداشت

صفحه2صفحه2

مصر در یک قدمی جنگ داخلی
اخوانی ها رو در روی ارتش

گزارش خبری از آخرین تحوالت در قاهره

* میلیون ها نفر از طرفداران و مخالفان مرسی در سرتاسر مصر تظاهرات 
کردند.

* بی��ش از 300 ه��زار نظامی ب��رای تامین امنیت مخالفان مرس��ی در 
خیابان ها مستقر شدند.

* تظاهرات طرفداران و مخالفان مرسی عالوه بر قاهره و شهرهای بزرگ 
حتی به روستاها نیز کشیده شده است.

* کارشناسان و رهبران سیاسی نسبت به ادامه اوضاع مصر و وقوع جنگ 
داخلی هشدار می دهند.

* ب��ان کی مون ضمن اب��راز نگرانی از آنچه در مصر می گذرد خواس��تار 
آزادی فوری مرسی شد.

* هشام قندیل نخست وزیر سابق برای »نجات مصر« طرح سه مرحله ای 
پیشنهاد کرد.

* مخالفان مرسی دفتر اخوان المسلمین را به آتش کشیدند.
* آسوش��یتدپرس: آمریکا از ترس به خطر افتادن امنیت اسرائیل حاضر 

نیست تحوالت مصر را کودتا بنامد.
* در بحبوحه ناآرامی های مصر، دادس��تانی این کشور مرسی را به جرم 
جاسوسی به 15 روز زندان محکوم کرد.                         صفحه آخر

راز و نیاز با خدای بنده نواز
در شب های قدر

* حجت االس��الم والمسلمین صدیقی: خدا نکند که دولت دچار غفلت 
ش��ود و وزیر علوم یا روس��ایی در دانشگاه ها منصوب کند که بوی فتنه 

می دهند.
* امروز دانشگاه های ما در مسیر علم و شکوفایی و آرامش قرار دارند و 

فضای مذهبی پرباری نیز در دانشگاه ها برقرار است.
* ق��رار دادن نام حزب اهلل در لیس��ت گروه های تروریس��تی بی آبرویی 

اتحادیه اروپاست.

خطیب جمعه تهران:

وزارت علوم و دانشگاه ها
جای کسانی نیست که بوی فتنه می دهند

* اتحادی��ه اروپ��ا گروهی را که 
ش��أن دفاعی دارد به عنوان یک 
گروه تروریستی قرار می دهد. ما 

این کار را محکوم می کنیم.
* مصری ه��ا نباید ب��ه جان هم 

بیفتند؛ سوریه یک عبرت است.
* رهبرمعظم انقالب فقط آرمان ها و 
ذهنیات را مطرح نکرده و واقعیات را 
بیان می کنند که ما از نظر جغرافیایی 

دارای ذخایر غنی هستیم.
* جبهه دشمن ما جبهه استکبار 
و ارتجاع است.             صفحه3

دمای هوا در 6 استان کشور
دیروز باالی 40 درجه بود

* سازمان هواشناسی: گرد و خاک رقیق موجب کاهش کیفیت هوا در 
استان های تهران، سمنان، قم، مرکزی، شمال اصفهان، ایالم، خوزستان 

و بوشهر می شود.
* اس��تان های خوزس��تان و قم با حداکثر دمای 45 درجه سانتی گراد 
باالی صفر گرم ترین و  اردبیل با حداکثر دمای 20 درجه س��انتی گراد 
باالی صفر خنک ترین استان های کشور خواهند بود.            صفحه11

* حماس به دامن حزب اهلل باز می گردد
* ناخرسندی آمریکا از قرارداد 14 میلیارد دالری ایران و عراق

* دل منافقین برای آخرین نمازجمعه هاشمی تنگ شد!
* مشاور اوباما: اسرائیل قادر به حمله علیه ایران نیست

 بی محلی انگلیسی ها 
به لب و لوچه آویزان اصالح طلبان عشقت

بهدستطوفان
خواهدسپردمارا


