
م الف 1973

 آگهی فراخوان عمومی
انتخاب مجری پروژه های پژوهشی

نوبت دوم

امور پژوهش و فن آوری شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در نظر دارد پروژه های 
پژوهشــی ذیل را در راســتای دســتیابی به رسالت پژوهشی شرکت و براســاس نظام جامع پژوهشی 
وزارت نفت به اجرا درآورد. لذا از کلیه دانشــگاه ها، مراکز تحقیقاتی- پژوهشی، شرکتهای دانش بنیان، 
پارک های علمی و فناوری و همچنین شــرکتها و موسســات دارای تجربیات علمی و عملی مرتبط با 
پروژه های ذیل دعوت بعمل می آید تا نسبت به بررسی و اعالم آمادگی برای پروژه های پژوهشی مندرج 
در قســمت فراخوان ســایت به آدرس http://randd.niopdc.ir اقدام نموده و فرم تکمیل شده 
پیشنهاد پروژه های پژوهشی این شرکت )مندرج در قسمت پروژه های پژوهشی/ فرم های سایت مزبور( 

را به همراه مدارک مربوطه حداکثر تا پانزده روز از انتشار آگهی به آدرس این اداره ارسال نمایند.
عناوین پروژه ها

1- طراحی و ساخت سیستم اندازه گیری وزن مخصوص فرآورده های نفتی با قابلیت ارسال اطالعات 
از طریق شبکه GSM و توسعه نرم افزار برای دریافت و پردازش اطالعات

2- مکانیزاسیون سیستم اندازه گیری نفت کشها در شرکت ملی پخش
* RFP پروژه های مذکور در سایت این امور درج گردیده است.

اطالعات درخواستی
1- نمودار سازمانی

2- رزومه کارشناسان تمام وقت و پاره وقت
3- شرح وظایف طبق اساسنامه

4- تجربیات پروژه های انجام شده یا در دست انجام
5- همکاری با شرکتها و مشاوران داخلی و بین المللی

6-تالیفات و مقاالت منتشره
7- فرم پیشنهاد پروژه  پژوهشی تکمیل شده

نکات مهم
- بدیهی است انجام این فراخوان هیچ تعهدی برای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ایجاد 

نمی نماید.
- در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن 77605742 تماس حاصل فرمایید.

آدرس: تهران- خیابان انقالب اســالمی- خیابان بهار جنوبی- روبروی کوچه پارس- شــرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران- طبقه پنجم اداره پژوهش، توسعه و فن آوری

تلفن 9-77500261 فاکس اداره: 77502965 - فاکس دبیرخانه: 88813111-2

شرکت مخابرات اســتان مرکزی در نظــر دارد تعداد 528 سلول 
باطــری 2V600AH با جایگاه را از طریق مناقصه عمومی خریداری 
کند. لذا از تولیدکنندگان، فروشــندگان و کلیه فعــاالن در این زمینه 
دعوت می شــود جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت شرکت مخابرات 
استان به نشانی WWW.TCIARAK.IR مراجعه و پس از تکمیل 
اســناد مذکور پاکتهای پیشــنهادی خود را حداکثر تا ساعت 14 مورخ 

1392/5/30 به واحد خرید تحویل نمایند.
نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی قابل تمدید دارای 
حداقل ســه ماه اعتبار در وجه شــرکت مخابرات استان مرکزی یا چک 

تضمینی بانکی.

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 160.000.000 ریال
تاریخ بازگشائی پاکات قیمت: پس از ارزیابی فنی و مالی

مکان دریافت اســناد مناقصه و ارائه پیشــنهادات )پاکتهای 
مناقصه(: اراک خیابان دانشگاه سه راه خانه سازی قنات انتهای خیابان 

شقایق ساختمان شماره1 مخابرات طبقه همکف واحد خرید.
به پیشنهادهای فاقد امضاء، مخدوش، مشروط و پیشنهادهایی که بعد از 
انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.
تلفن تماس: 0861-3255100

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 39/م/92
شرکت مخابرات استان مرکزی

)نوبت دوم(

شرکت مخابرات استان مرکزی

دستگاه مناقصه گذار: شرکت آب و فاضالب مراغه
موضوع مناقصه: اصالح و توسعه شبکه جمع آوری فاضالب و نصب 

انشعاب در نقاط مختلف شهر مراغه
مدت اجراء: دوازده ماه شمسی

محل اجراء: شهر مراغه
محل تأمین اعتبار: از محل اعتبارات جاری شرکت
مبلغ برآورد اولیه مناقصه: 2،415،775،000ریال

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه:  150،000،000 )یکصدوپنجاه 
میلیون ریال(

حداقل رتبه مورد نیاز شرکت در مناقصه: رتبه 5 آب
مهلت دریافت اسناد: 92/5/26 )تا ساعت14(

محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: امور حقوقی و قراردادهای 
شرکت آبفای مراغه به شماره تماس: 0421-2228911-12

تاریخ و محل تحویل اسناد: شرکت کنندگان می توانند پیشنهادات 
خود را تا ســاعت 9/30روز چهارشــنبه مورخه 92/6/6 به دبیرخانه 

آبفای مراغه در قبال اخذ رسید تحویل نمایند.
تاریخ بازگشائی پاکات: 92/6/6 )ساعت 10/30( محل شرکت آب 

و فاضالب مراغه اتاق جلسات
دستگاه نظارت: حوزه معاونت بهره برداری و توسعه شرکت

هزینه خرید اسناد: 300،000ریال )سیصدهزار ریال( می باشد که 
باید به حســاب شــماره0106370474006 بانک ملی شعبه مراغه 

واریز و فیش نقدی جهت تحویل اسناد ارائه گردد.
- به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد 
از مدت مقرر این آگهی واصل شود مطلقاً  ترتیب اثر داده نخواهدشد.

- ضمناً هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد 
و شــرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و سایر 

اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
http://iets.mporg.ir                        سایت ملی مناقصات
  http://tender.bazresi.ir                 سایت سامانه کشوری
www.abfa-maragheh.ir         سایت آب و فاضالب مراغه

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای 92/2

شرکت آب و فاضالب مراغه 
سهامی خاص شماره ثبت 2443

شرکت آب و فاضالب مراغه

وزارت نیرو

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی کرج در نظر 
دارد انجام خدمات مرمت و بازسازی ساختمانهای خود را 
از طریق مناقصه عمومی به شــرکتهای واجد شرایط که تجربه 

کافی در این زمینه دارند واگذار نماید.
متقاضیان می توانند در ســاعات اداری به جــزء ایام تعطیل به 
دبیرخانه کمیســیون معامالت موسســه تحقیقات واکســن و 
 WWW.rvsri.ac.ir سرم سازی رازی و یا به سایت اینترنتی

مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
1- آدرس مناقصه گذار: کرج- حصارک- موسســه تحقیقات 

واکسن وسرم سازی رازی.
تلفن تماس: 02634570038 الی 46 داخلی2446 دبیرخانه 

کمیسیون معامالت.
2- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه موجود می باشد.

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
دومرحله ای شماره 92/25 

موسسه تحقیقات واکسن وزارت جهاد کشاورزی
و سرم سازی رازی

)نوبت دوم(

فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران

م الف 2003

فرماندهی آماد و پشــتیبانی نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران درنظر دارد نیازمندی مشروحه 

ذیل خود را از طریق مناقصه عمومی تأمین نماید.
متقاضیــان می تواننــد جهــت دریافت اوراق شــرایط و 
مشخصات با در دســت داشتن معرفی نامه یا مهر شرکت 
و اصــل فیش واریزی به مبلــغ 300.000 ریال در وجه 
حســاب شــماره 5151579015005 بانک سپه به نام 
دارایی ف آماد و پش نداجا از تاریخ 92/5/20 تا 92/5/24 
از ســاعت 8 الی 12 به ف خریــد این فرماندهی واقع در 
تهران- میدان رســالت- انتهای خیابــان نیروی دریایی- 
پادگان کوهک مراجعه نمایند و در صورت لزوم تلفن های 
آمــاده   77226037 و   77226053  ،77225974

پاسخگویی خواهند بود.
30.000 کیلوگرم کنسرو تن ماهی 180 گرمی

آگهی مناقصه عمومی
 شماره 10/خ/پ/92

نیروی دریایی

1( دستگاه مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی شهیدبهشتی

2( موضوع مناقصه: اجاره 25 دســتگاه خودروی سواری پژو405، 
سمند، پراید یا آردی با راننده جهت شبکه بهداشت و درمان بهارستان

 3( مبلغ سپرده شــرکت در مناقصه: 15/000/000ریال )پانزده 
میلیون ریال( به صورت ضمانتنامه بانکی یا رسید پرداخت نقدی

4( محل دریافت اســناد و ارائه پیشــنهادات: تهران، بزرگراه 
شــهیدچمران، ولنجک، خیابــان یمن، خیابان شــهید اعرابی، جنب 
بیمارستان آیت ا... طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی شهیدبهشتی، ساختمان شماره)1( ستاد، طبقه دوم، دبیرخانه 

مدیریت تشکیالت، آموزش و بودجه برنامه ای
5( مهلت دریافت اسناد: تا 10 روز پس از چاپ آگهی نوبت اول

6( شــرکت کنندگان بایستی بابت هزینه خرید اســناد مناقصه مبلغ 
50/000ریال به شــماره حســاب 99901603 به نام درآمد غیرقابل 
برداشــت نــزد بانک رفاه کارگران شــعبه دانشــگاه علوم پزشــکی 
شهیدبهشــتی کد196 واریز و رســید آنرا همراه با معرفی نامه کتبی 

ارائه نمایند.
* هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

 آگهی تجدید مناقصه عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی

م الف1999

شــرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشــور در نظر دارد تهیه، حمل، نصب 
و راه اندازی اســکوربرد پیست دوچرخه ســواری مجموعه ورزشی آزادی را براساس قانون 

برگزاری مناقصات از طریق فراخوان عمومی اجرا نماید.
1- نام و نشــانی مناقصه گذار: شــرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به 
آدرس: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید شاه نظری، جنب میدان کاظمی، 

مجموعه ورزشی شهید کشوری طبقه چهارم تلفن: 22903592-4
2- نوع، کمیت و کیفیت کاال: تهیه، حمل، نصب و راه اندازی اسکوربرد دوچرخه سواری 

مجموعه ورزشی آزادی
3- نوع و مبلغ تضمین شــرکت در مناقصــه: مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه 
128،600،000 ریال )یکصدو بیست و هشت میلیون و ششصد هزار ریال( به صورت یکی 
از موارد ذیل: الف- ضمانتنامه بانکی. ب- ضمانت نامه های صادرشــده از ســوی موسسات 
اعتبــاری غیربانکی که دارای مجوز الزم از طرف بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران 
هســتند. ج- وجه نقد واریز به شماره حساب 14321/79 نزد بانک مرکزی به نام شرکت 

توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور.
4- برآورد هزینــه اجرای کار )ریال(: 2،572،000،000 ریال )دو میلیارد و پانصد و 

هفتاد و دو میلیون ریال(
5- مدت و محل اجرا: 2 ماه )دو ماه شمسی(، استان تهران، مجموعه ورزشی آزادی تهران

6- زمان دریافت اســناد مناقصه: در ساعات اداری )از ساعت 8 الی 16:30( از تاریخ 
92/5/16 لغایت 92/5/23

7- آدرس دریافت اسناد: مهندسین مشاور ماهر و همکاران به آدرس: تهران، بزرگراه آفریقا، 
باالتر از میرداماد، بلوار ستاری، شماره 11، طبقه چهارم، تلفن: 88785825- 88782077

8- مدارک مورد نیاز جهت شــرکت در مناقصه: داشــتن نمایندگی یا لیسانس 
از شــرکتهای تولیدکننده، سابقه انجام کار، داشــتن مصالح، امکانات، ماشین آالت، 
نیروهای متخصص مورد نیاز و تاییدیه های اخذ شده جهت پروژه های مشابه و همچنین 

داشتن بیمه و گارانتی و تضمین کیفیت محصول به مدت 36 ماه و ارایه خدمات پس از 
فروش و فیش بانکی واریز به حساب 108/14 خزانه داری کل بانک مرکزی به نام شرکت 

توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به مبلغ 300،000 ریال )سیصد هزار ریال(
9- آدرس محل تســلیم پیشــنهادها: تهران- خیابان ولیعصر)عج(- ابتدای اتوبان 
نیایش- مجموعه ورزشــی انقالب- ساختمان شرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشی 

دبیرخانه، می باشد و رسید اسناد را دریافت نمائید.
10- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها:  ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخه92/6/10 می باشد.

11- زمان بازگشــایی پاکات:  پیشنهادهای واصله در ســاعت 11 روز سه شنبه مورخه 
92/6/12 در کمیسیون مناقصه در محل دفتر مدیرعامل محترم شرکت توسعه )مجموعه 
ورزشــی انقالب( باز و خوانده می شــود، پس از بازگشایی پاکت های )الف و ب( و بررسی 
مدارک ذکر شده در بند 9، مراتب جهت ارزیابی فنی و بررسی به کمیسیون فنی و بازرگانی 
ارجاع می گردد و حداکثر تا مدت 15 روز پس از بازگشــایی پاکات براســاس صورتجلسه 
کمیســیون فنی و بازرگانی زمان بازگشــایی پاکات )ج( کتبا به پیشنهاددهندگان اعالم 
می گردد. به پیشنهادهای فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از موعد 

مقرر در بند 11 آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* بازگشایی پاکتها با پیشنهاد یک مناقصه گر نیز انجام خواهد شد.

* هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه است.
* درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.

http://iets.mporg.ir  پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات *
www.tanavar.ir شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور *

 آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای
 به شماره 92/05/148-ف 

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
معاون فنی و مهندسی

م الف 1984

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

سال هفتادو دوم q  شماره q 205۶1  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( چهار شنبه 1۶ مرداد q  1392 29 رمضان q  1434 ۷ آگوست2013

خبر ویژه
یادداشت روز

* رئیس کل گمــرک: از 330 
تن داروی موجــود در فرودگاه 
امام خمینی)ره( تاکنون 180 تن 

ترخیص شده است.
* بهمنی رئیس کل بانک مرکزی: 
و  دارو  واردات  بــرای  مشــکلی 

کاالهای اساسی وجود ندارد.

* اخوان المسلمین: تا آزادی مرسی اعتراض ها 

در مصر ادامه دارد.

* مردم بحرین مراســم تشــییع پیکر شهدا را 

به تظاهرات ضد رژیم تبدیل کردند.

* تدابیر شــدید امنیتی دولت عراق در آستانه 

عید فطر.

* حامیان تروریســت ها در سوریه چرا سکوت

کرده اند؟                                       صفحه آخر

عسکرآقایف: به آمریکا پایگاه ندادم
برکنارم کرد

روحانی در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران:

بیانیه های کاخ سفید با رفتارش همسو نیست

صفحه2 صفحه2

* در این حادثه یک پسربچه 5 ساله در قصرقند طعمه امواج سیل شد.
* براساس برآورد اولیه 5 میلیارد ریال به بخش های زیربنایی خسارت 

وارد شده است.
* راه ارتباطی 31 روستا در بخش قصرقند قطع شده است.    صفحه11

سیل سیستان
100خانوار را آواره کرد

اخبار اقتصادی

* قیمت سکه و ارز در ماه مبارک رمضان روند کاهشی داشته است.
* مدیــرکل اقتصــادی بانک مرکــزی دالیل توقف حــذف صفرها از 

را اعالم کرد. پول ملی 
* افزایش حق مسکن کارگران در دولت تصویب شد.     صفحات4و9

عید بر عاشقان

مبارک باد

اللهم
اهل الکبریاء
والعظمه...

* رئیس جمهور:رفتارهای متناقض و پیام های ناهمسو در گفتار و عمل مسئوالن آمریکا دیده می شود.
* یارانه به همان مقدار که تاکنون پرداخت شده است، ادامه می یابد و باتوجه به شرایط اقتصادی اقدامات مقتضی 

دیگر انجام می شود.
* در ظرف این 100 روز اول دولت فقط بحث تهیه گزارش و ارائه آن نخواهد بود، بلکه برنامه هایی تدوین می شود 

و اجرا خواهد شد. 
* سفر من به نیویورک در دست بررسی است و من هنوز تصمیمی برای سفر نگرفته ام.

* شــایعاتی که در بیرون در مورد کابینه مطرح می شود درست نیست،  چرا که دولت شرکت سهامی نیست که 
بگوییم سهم این جناح و آن جناح چقدر است.                                                                       صفحه2

عکس:محمد علی شیخ زاده

ما همه 
حقوقدانیم

جان بولتون: به جای روحانی 
 باید از جریان براندازی حمایت کنیم

* گمانه زنی زیباکالم درباره نامزدهایی که رأی اعتماد نمی گیرند

دشمن به جای پیشرفت علمی
خواهان جنجال سیاسی در دانشگاه هاست

رهبر انقالب در دیدار اساتید و پژوهشگران دانشگاه های کشورتاکید کردند

Leader.ir

* حضــرت آیــت اهلل العظمی خامنه ای:پیشــرفت علمی زمینه ســاز
»اقتدار اقتصادی و سیاســی ایران« و عزت بیشــتر ایرانیان در جامعه 

بین المللی است.
*جبهه عنود و لجوجی که بر خالف ادعاهایش تنها از چند کشور معدود 
و ســلطه طلب غربی تشکیل شــده در مقابل نظام اسالمی و ملت ایران 
صف آرایی کرده و از هیچ نوع کارشــکنی از جمله مانع تراشــی در برابر 

پیشرفت علمی ایران خودداری نمی کند.
* از حــدود 12 ســال پیش، حرکتــی درخصوص تولید علــم و نگاه 
مجاهدت آمیز به کار و تالش علمی در کشور آغاز شده که این حرکت نه 

تنها متوقف نشده بلکه سرعت آن افزایش پیدا کرده است.
*دشمنانی وجود دارند که می خواهند حتی مسائل صنفی دانشگاه ها را به 
سمت مسائل سیاسی و جنجالی بکشانند اما همه تالش کنند که دانشگاه  ها 

تحت الشعاع مسائل کوچک و تحت تأثیر جریان های سیاسی قرار نگیرند.
*تردیدی نیســت که بخشی از تحریم ها و فشــارهای موجود با هدف 
جلوگیری از دســتیابی ملت ایران به پیشــرفت علمی و اقتدار درون زا، 

اعمال می شود، بنابراین از این زاویه نیز، پیشرفت علمی باید ادامه یابد.
*الزم اســت در زمینه نوآوری علمی، رقابتی ســازنده میان دانشگاه ها، 

مراکز علمی، اساتید و نخبگان بوجود آید.
* الزم است از پیشرفت علمی کشور، برای گسترش و نفوذ زبان فارسی 
در جهان استفاده شود.                                                 صفحه3

معمارنژاد:تمام داروهای موجود در گمرک
تا هفته آینده ترخیص می شود


