
در اجرای مواد )4(، )12( و )13( قانون برگزاری مناقصات، 
ش��رکت ساخت و توس��عه زیربناهای حمل و نقل کشور در 
نظر دارد اجرای راه اصلی سد کارون 3- دشت ایذه را 
به صورت طرح و ساخت براساس قیمت های فهرست بها راه 
و باند و زیرس��ازی فرودگاه س��ال 92 و با مشخصات اصلی 
زیر به روش مناقصه دومرحله ای به پیمانکار واجد ش��رایط 

واگذار نماید.
1- کارفرما: ش��رکت ساخت و توس��عه زیربناهای حمل و 

نقل کشور
2- مشاورکارفرما: مهندسین مشاور ره آور

3- عن�وان پروژه: طراحی، تدارک کاال و اجرای راه اصلی 
سد کارون 3-دشت ایذه

4- ش�رایط اخ�ذ اس�ناد ارزیاب�ی: پیمان��کاران دارای 
گواهینامه طرح و س��اخت در رشته راه و ترابری با تخصص 
راهس��ازی پایه یک و یا پیمانکاران دارای گواهی صالحیت 
پیمانکاری در رشته راه و ترابری پایه یک با مشارکت مدنی 
مشاور دارای گواهی صالحیت راه سازی پایه یک )مشارکت 

هر مشاور و پیمانکار فقط در یک گروه مجاز می باشد(
5- محل انجام عملیات و موقعیت جغرافیایی: اس��تان 

خوزستان

6- برآورد اجرای کار براس��اس فهرست بهاء راه و باند سال 
92 در حدود 768 میلیارد ریال

7- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه دومیلیارد ریال می باشد.
8- محل تحویل اسناد ارزیابی کیفی: مهندسین مشاور 
ره آور ب��ه آدرس: ته��ران ونک- مالصدرا بین کردس��تان و 

شیراز پالک 61- شماره تلفن: 88047171
9- از ش��رکتهای پیمانکاری داوطلب مناقصه حائز شرائط 
دعوت می شود در صورت تمایل جهت مشارکت در مناقصه 
فوق و دریافت اسناد ارزیابی مربوطه با در دست داشتن نامه 
اعالم آمادگی و معرفی نامه حداکثر تا 10 روز پس از انتشار 

این آگهی به مهندسین مشاور ره آور مراجعه فرمایند.
ضمنا آخرین مهلت تکمیل و تسلیم اسناد و مدارک ارزیابی 
دو هفته پس از تاریخ انتش��ار آخرین آگهی می باشد. ارسال 
اس��ناد و مدارک تکمیل ش��ده هیچگونه تعهدی در زمینه 
انعقاد قرارداد با متقاضیان برای ش��رکت س��اخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کش��ور ایج��اد نمی کند. فرم آگهی 
الکترونیکی مناقصه از طریق صفحه الکترونیکی پایگاه ملی 
 http://iets.mporg.ir اطالع رسانی مناقصات به نشانی

قابل دسترسی است.

آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی
مناقصه شماره 91-184

وزارت راه و شهرسازی 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور م الف 1954

- موضوع: پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل مکران
س��ازمان بنادر و دریانوردی در جهت تکمیل طرح پایش و مطالعات شبیه س��ازی سواحل کشور از مهندسین مشاور واجد صالحیت در 
گ��روه راه و ترابری با تخصص بندرس��ازی و س��ازه های دریایی دارای رتبه 1 یا 2 از معاون��ت برنامه ریزی و راهبردی با رعایت ضوابط و 

آئین نامه های اجرایی قانون مناقصات دعوت به همکاری می نماید.
- محل، مهلت و نحوه دریافت استعالم ارزیابی کیفی: ارائه اسناد از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 92/5/14 با 
مراجعه به آدرس تهران- میدان ونک- بزرگراه حقانی- خیابان دکتر شهیدی- سازمان بنادر و دریانوردی- اداره کل مهندسی سواحل 

و بنادر و ارائه معرفی نامه امکان پذیر است. ضمنا دریافت اسناد از سایت )iets.mporg.ir( نیز امکانپذیر است.
- محل و مهلت تس�لیم پاکت پیش�نهادها: مناقصه گران باید پاکت پیشنهادها را تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخه 92/5/23 به 

دبیرخانه مرکزی دستگاه مناقصه گزار به آدرس ذیل تسلیم و رسید دریافت نمایند.
- آدرس دستگاه مناقصه گزار: تهران- میدان ونک- بزرگراه حقانی- خیابان دکتر شهیدی- سازمان بنادر و دریانوردی

 CPED@pmo.ir :تلفن:84932261           فاکس: 84932279           پست الکترونیک

وزارت راه و شهرسازی
سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

م الف 1934

نوبت دوم

آگهی ارزیابی کیفی
CPED/MMM:92شماره فراخوان/

پی��رو درج آگه��ی مزایده عمومی دومرحله ای فروش 7 طرح فوالدی در روزنامه اس��رار روز ش��نبه مورخ 92/4/15 و دنیای اقتصاد روز یکش��نبه مورخ 
92/4/16 بدینوس��یله به اطالع عموم متقاضیان دریافت کننده اس��ناد مزایده می رس��اند؛ با توجه به مرتفع شدن موضوع مزایده فروش 7 طرح فوالدی 
استانی و با استناد به جزء یک بند »ب« ماده 24 قانون برگزاری مناقصات، مزایده یاد شده لغو می گردد. متقاضیان دریافت کننده اسناد مزایده می توانند 
جهت کس��ب اطالعات بیشتر به وب سایت سازمان به نش��انی www.imidro.gov.ir و یا پایگاه اطالع رسانی مناقصات کشور مراجعه نمایند. ضمنا 
درخصوص فراخوان جلب و مش��ارکت در س��رمایه گذاری نظر به اقبال بعمل آمده از امر مش��ارکت به اطالع می رس��اند جهت دریافت اسناد مربوطه از 
تاریخ درج این آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارش��نبه مورخ 92/5/23 پس از واریز مبلغ پانصد هزار ریال جداگانه برای هر کدام از طرح های مورد 
درخواس��ت به ش��ماره حساب 2175379001008 نزد بانک ملی ایران ش��عبه میدان فردوسی کد 137 به نام رابط تمرکز وجوه سپرده جاری سازمان 
توس��عه ونوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران، اصل فیش واریزی را به همراه معرفی نامه کتبی معتبر در یکی از روزهای اداری به دبیرخانه کمیسیون 

مناقصات واقع در تهران- میدان فردوسی- خیابان شهید سپهبد قرنی- نبش کوچه شریف- پالک 39- طبقه یازدهم مراجعه نمایند.

آگهی لغو مزایده عمومی دو مرحله ای 
فروش 7 طرح فوالدی استانی

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران م الف 1938

زن روز اولين نشريه مخصوص بانوان
 با مطالب متنوع و خواندني شنبه ها بصورت سراسري

 منتشر مي گردد 

ش�رکت ملی پخش فرآورده ه�ای نفتی منطقه 
هرمزگان درنظ��ر دارد س�اختمان ارکیده کیش 
را طبق مش��خصات فنی و ش��رایط مندرج در شرح 
کار پیوس��ت ق��رارداد از طریق مناقص��ه عمومی به 
پیمانکاران ذی صالح طبق شرایط ذیل واگذار نماید.

لذا از کلیه متقاضیان و شرکت هایی که دارای سوابق 
کاری مفید و تخصص الزم در این خصوص می باشند 
دعوت ب��ه عمل می آید از تاریخ انتش��ار آگهی ظرف 
مدت 10/ده روز برای دریافت اس��ناد و اوراق مناقصه 
به دبیرخانه کمیسیون مناقصات این شرکت به نشانی: 
بندرعباس- بلوار پاسداران- جنب اسکله شهید باهنر 
و ش��ماره تلفن تم��اس 6-07614513272 مراجعه 

نمایند.
1 - مبلغ ضمانت نامه ش��رکت در مناقصه 5450000 

)پنج میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال(
2 - مدت اجرای کار 4 ماه.

3 - دارای رتبه- ابنیه و تأسیسات
4 - ارایه فیش بانکی به مبلغ 50000ریال به شماره 
حس��اب 420060100000 بانک ملی شعبه شرکت 

نفت بندرعباس بابت خرید اسناد مناقصه.
5 - اح��راز امتیاز قب��ول »60« براس��اس معیارهای 
ارزیابی توانمندی بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی 

و همچنین ارزیابی کیفی و فنی الزامی است.

آگهی تجدید مناقصه
 شماره2/خ م ه/92

شماره مجوز 47774

شرکت  ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

منطقه هرمزگان

روابط عمومی

ش�رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان 
درنظ��ر دارد تعوی�ض خ�ط کولینگ آتش نش�انی اطراف 
مخازن کروی وتعمیرات و راه اندازی MOVهای مخازن 
کروی تأسیس�ات گاز مایع بندرعباس را طبق مشخصات 
فنی و ش��رایط مندرج در شرح کار پیوس��ت قرارداد از طریق 
مناقص��ه عمومی ب��ه پیمانکاران ذی صالح طبق ش��رایط ذیل 
واگ��ذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان و ش��رکت هایی که دارای 
س��وابق کاری مفید و تخصص الزم در این خصوص می باشند 
دع��وت به عم��ل می آید از تاریخ انتش��ار آگه��ی ظرف مدت 
10/ده روز ب��رای دریافت اس��ناد و اوراق مناقصه به دبیرخانه 
کمیس��یون مناقصات این شرکت به نش��انی: بندرعباس- بلوار 
پاس��داران- جنب اسکله ش��هید باهنر و ش��ماره تلفن تماس 

3-07614513272 مراجعه نمایند.
1 - مبلغ ضمانت نامه ش��رکت در مناقصه 12600000)دوازده 

میلیون و ششصدهزار ریال(
2 - مدت اجرای کار 3 ماه.

3 - دارای سوابق و تجربیات کافی در زمینه ساخت جوشکاری 
و نصب پاپینگ و همچنین آشنایی با تعمیرات MOV باشد.

4 - ارای��ه فی��ش بانک��ی به مبل��غ 100000ریال به حس��اب 
4120060100000 بانک ملی شعبه شرکت نفت بندرعباس 

بابت خرید اسناد مناقصه.
5 - احراز امتیاز قابل قبول »60« براس��اس معیارهای ارزیابی 
توانمن��دی بهداش��تی، ایمن��ی و زیس��ت محیطی و همچنین 

ارزیابی کیفی و فنی الزامی است.

آگهی مناقصه
 شماره8/خ م ه/92

شماره مجوز 202785

شرکت  ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

منطقه هرمزگان

روابط عمومی

تعویض خط کولینگ آتش نشانی اطراف مخازن 
کروی و تعمیرات و راه اندازی MOVهای مخازن 

کروی تأسیسات گاز مایع بندرعباس

شرکت آب و فاضالب
 استان آذربایجان شرقی

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان آذربایجان ش�رقی درنظر دارد 
عملیات مربوط به تولید آب شرب شهرهای میانه و ترکمانچای 
و آغکن�د را از مح��ل اعتب��ارات غیرعمران��ی و از طری��ق مناقصه 
)عمومی( به پیمانکار واجد ش��رایط و دارای رتبه آب یا تأسیس��ات و 
تجهیزات واگذار نماید. لذا از کلیه واجدین صالحیت دعوت می گردد 
ظرف مدت ده روز از تاریخ درج آگهی با درنظر گرفتن موارد ذیل، به 
آدرس تبریز- بلوار 29 بهمن- جنب دانشگاه تبریز- امور قراردادها- 
تلف��ن: 3304091-0411 مراجعه و ضمن واریز مبلغ 200000ریال 
به حساب جام شماره7221124733 بانک ملت باجه آب و فاضالب 
تبریز )کد ش��عبه 1342/5( و ارائه فیش آن به امور قراردادها، اسناد 
مربوطه را متعاقباً دریافت و در تاریخ قید شده در اسناد، پاکت خود 
را تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. بدیهی است شرکت در رد یا قبول 

هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود.
 هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.

الف( به پیش��نهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی 
ک��ه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل ش��ود، مطلقاً ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
ب( مبلغ برآورد اولیه معادل: 5769288000ریال

ج( مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه معادل 261078640ریال 
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 حساب بانکی شرکت واریز و حسب مورد 
ضمانت نامه یا رس��ید واریز وجه را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم 
نماید. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده 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
شماره73 سال92

وزارت نیرو

شرکت سهامی  آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی

 )نوبت دوم(

سال هفتادو دوم q  شماره q 20558  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( یک شنبه 13 مرداد q  1392 26 رمضان q  1434 4 آگوست2013

* تبادل آتش شدید چند ساعته در منطقه شیرزاد استان ننگرهار جان 22 نیروی دولتی و 78 شورشی طالبان را گرفت.
* شورشیان مهاجم در این حمله از سالح های  نیمه سنگین استفاده کردند.

* شمار زیادی از این مهاجمان از پاکستان وارد خاک افغانستان شده بودند.                                  صفحه آخر 

* محمود بهمنی: این کشتی ها حامل دارو و کاالی اساسی 
نبودند بلکه خودرو و کاالی لوکس حمل می کردند.

* هی��چ مش��کلی در ترخیص دارو و کاالهای اساس��ی 
نداری��م زی��را مابه التف��اوت ارز در بودجه دیده ش��ده و 

پرداخت می شود.

* با اس��تقرار نمایندگان 4 دستگاه در گمرک ترخیص 
دارو آغاز شد.

* نماین��دگان وزارت بهداش��ت، وزارت صنعت و تجارت، گمرک 
و بانک مرکزی در گمرک فرودگاه امام خمینی)ره( از روز ش��نبه 
مستقر شدند تا برکار ترخیص دارو نظارت داشته باشند.  صفحه4

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد

ورود 75 کشتی حاوی کاالی لوکس 
به اسم دارو و کاالی اساسی

ناآرامی های شرق افغانستان112 کشته بر جای گذاشت

آخرین خبرها
از مراسم تحلیف رئیس جمهور

* علی افراشته معاون اجرایی رئیس مجلس: در تاریخ انقالب چنین مراسم 
تحلیفی بی س��ابقه اس��ت چرا که با حضور بیش از 60 کشور از 5قاره انجام 

می شود.
* عبدالرضا مصری س��خنگوی هیئت رئیس��ه مجلس: در مراس��م تحلیف 
نمایندگان در صندلی های خودش��ان اس��تقرار دارند و رؤس��ای جمهور و 
مجالس کشورها نیز در جایگاه ویژه مستقر خواهند شد.              صفحه2 صفحه2

* جنبش میلیونی در عربستان مردم را به اعتراض 
گسترده علیه آل سعود فراخواند.

* هواداران برلوس��کنی در دولت، تهدید به استعفا 
کردند.

* راهپیمایی اخوانی  ها به س��مت مراکز حس��اس  
نظامی مصر.

* 300 هزار روزه دار فلس��طینی در مسجداالقصی 
نماز جمعه خواندند.                         صفحه آخر

اعتراض  سراسری 23 مرداد برگزار می شود

احتمال اعالم وضعیت فوق العاده
با نزدیک شدن تظاهرات بزرگ در بحرین

* در پ��ی م��وج جدی��د حم��الت 
ش��ده  س��ازماندهی  و  هماهن��گ 
برخی چهره ها و رس��انه های داخلی 
علی��ه کیه��ان و متهم ک��ردن آن 
ب��ه افراط گرای��ی، چهره ها و فعاالن 
سیاسی و رسانه ای به ارزیابی چرایی 

و پشت پرده این هجمه پرداختند.
* محمد اسماعیل کوثری نماینده 
م��ردم ته��ران در مجل��س: علت 
پرخاش��گری و  هجمه رسانه های 
دوم خ��ردادی به روزنامه کیهان و 
شریعتمداری این است که روزنامه 
کیهان در برابر افراط و تفریط های 
اصالح طلب��ان مقابله ک��رده و این 

اقدامات را افشا کرده است.

چهره های سیاسی نظر می دهند

هجمه به کیهان
از کجا سرچشمه می گیرد؟

* مقدسی مدیرعامل خبرگزاری مهر: خط دهنده  اصلی توهین کنندگان به 
کیهان سردمداران فتنه 88 هستند. آنها در حالی خود را معتدل جا می زنند 

که خود اصل افراط هستند.
* س��لیمی نمین: برخی می خواهند با هجمه به کیهان حکومت س��هل و 
راحت ت��ری برای خود به وجود بیاورند و هزین��ه زدن حرف مخالف را باال 

ببرند.
* قلی زاده مدیر عامل خبرگزاری تسنیم: روزنامه کیهان در سال 88 نقش 
موثری در آگاه سازی افکار عمومی داشته و به همین دلیل است که جریان 
فتنه و اصحاب و اهالی آن از این مسئله عصبانی هستند و نسبت به کیهان 
و شریعتمداری بغض و کینه دارند.                                            صفحه10

دکتر روحانی
 سکان اجرایی کشور را به دست گرفت 

با تنفیذ رهبر معظم انقالب

میانه روهای 
مورد نظر آمریکا

باید برانداز باشند!

خبر ویژه

* مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوري هفتمین رئیس جمهوري اسالمي ایران، 
عصر دیروز )شنبه( با ش��کوه و معنویت فراوان در حسینیه امام خمینی)ره( 
برگزار شد و رهبر معظم انقالب با تنفیذ رأي ملت، حجت االسالم والمسلمین 
آقای دکتر حسن روحانی را به ریاست جمهوری اسالمی ایران منصوب کردند.

* بخشی از حکم تنفیذ : اکنون که رأی قاطع ملت ایران شخصیتی دانشمند، 
و کار آزم��وده میدان های گوناگون و دارای س��وابق جهادی متعدد و مفتخر 
به حضور در مس��ئولیت های دینی و سیاس��ی را به مدیریت اجرایی کشور، 
برگزیده است، اینجانب نیز به پیروی از آنان و همراه با تبریک به ایشان، رأی 
ملت را تنفیذ و جناب حجت االسالم آقای دکتر حسن روحانی را به ریاست 

جمهوری اسالمی ایران منصوب می کنم.
* مشارکت گسترده مردم و برگزیدن منتخب شایسته ای که آزمون بیش از سه 
دهه خدمت به نظام جمهوری اس��المی را در کارنامه خود نگاشته و از دوران 
مبارزات انقالبی تا دهه ها پس از پیروزی انقالب، از سنگر روحانیت، به مقاومت 

در برابر دشمنان انقالب پرداخته است، پیام هایی روشن به همه رسانید.
*بدیهی اس��ت که آن رأی و این تنفیذ تا هنگامی اس��ت که ایش��ان به تعهد 
درپیمودن صراط مستقیمی که تاکنون در پیش داشته اند یعنی راه آرمان های 
نظام اسالمی و دفاع از حقوق ملت و ایستادگی در برابر زورگویان و مستکبران 

پایبند باشند که به کمک الهی چنین خواهد بود، ان شاءاهلل.
*حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای : بای��د هرچه می توانیم خود را در داخل 
مقتدر کنیم و دل به بیرون نبندیم چرا که هرکس به بیرون دل ببندد وقتی 

با فشارها مواجه می شود خلع سالح خواهد شد.  
* حتماً باید کارها حکمت آمیز و عاقالنه انجام شود ؛ ما دشمنانی داریم که 
زبان عقالیی، زیاد سرشان نمی شود اما به هرحال وظیفه داریم که مسائل را 

حکیمانه، با استحکام و با توجه به اهداف نظام به پیش ببریم.
 * حجت االس��الم دکتر روحانی : حداقل انتظار مردم از دولت جدید، ایجاد 
ثب��ات و آرامش در همه زمینه ها و رفع دغدغه ها و تنگناها به ویژه در عرصه 

اقتصادی و معیشتی است.
* اعت��دال به معنای عدول از اص��ول و محافظه کاری در برابر تغییر و تحول 
نیس��ت بلکه اعتدال رویکرد خردورزانه، فعاالن��ه و صبورانه در جامعه، برای 

دورشدن از افراط و تفریط است.
* در آغاز این مراس��م مصطفی محمدنجار وزیر کش��ور، گزارش��ی از چگونگی 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را ارائه کرد.                   صفحه3


