وزارت دفاع عراق
از انهدام  50مخفیگاه القاعده خبر داد

وزیر راه و شهرسازی :قیمت مسکن مهر
افزایش نمییابد

* عب��اس آخوندی :دولت به تم��ام تعهدات و

* افت قیمت جهانی طال در پی کاهش احتمال

* فع��ال بحرین��ی :آل خلیف��ه نمیتواند جلو

* عملیات تروریس��تی در ش��مال افغانس��تان

قراردادهایی که بسته شده پایبند است.

حمله به سوریه.

تظاهرات مردمی را بگیرد.

7کشته و  10مجروح بر جای گذاشت.

* وزی��ر نف��ت پاکس��تان :خط لول��ه گاز ایران

* بهای هر س��که بهار آزادی در بازار تهران نیز

* کارگران آمریکایی در اعتراض به پایین بودن

* ی��ورش پلی��س کلمبی��ا ب��ه معترض��ان در

بهموقع تکمیل میشود.

 55هزار تومان کاهش یافت.

دستمزدها در چند شهر به خیابانها ریختند.

خیابانهای بوگوتا.

صفحه4
12صفحه ( به اضافه نيازمنديهای ويژه تهران)

شنبه 9شهریور  23 q 1392شوال  31 q 1434آگوست2013

وداع با پیکر پاک 92شهید دفاع مقدسدرتهران

* مراسم تشییع پیکر پاک  92شهید در روز دوشنبه 11 ،شهریورماه  92ساعت  9با حضور عموم مردم تهران از پادگان
سیدالشهدا واقع در میدان حر به سمت ساختمان قدیم مجلس واقع در خیابان امام خمینی (ره) تشییع میشود.
* وداع با پیکر شهدا از ساعت  18روز یکشنبه  10شهریورماه همزمان با شب شهادت امام جعفر صادق علیهالسالم
صفحه10
در پادگان سیدالشهداء انجام میپذیرد.

ارزیابی کیهان از گزارش جدید آژانس
درباره فعالیت هستهای ایران

* یوکیا آمانو در گزارش مفصل اخیر ضمن اذعان به پیشرفت و عدم انحراف
فعالیتهای هستهای صلحآمیز کش��ورمان بار دیگر برخی درخواستهای
غیرقانونی و ادعاهای بیاساس را تکرار کرده است.
* در بخشهایی از این گزارش آمده اس��ت :ایران تاکنون  9704کیلوگرم
اورانیوم با غنای  5درصدی تولید کرده که  744کیلوگرم بیشتر از گزارش
قبلی است.
خطیب جمعه تهران

مسئوالن راه امام را
مبنای خدمت به مردم قرار دهند
(ره)

* حجتاالس�لام والمس��لمین صدیق��ی :وزیر ،مدیرکل و اس��تاندار
جمهوری اس�لامی باید انقالب را با همان آهنگی که امام خمینی(ره)
خواس��تند و شهیدان به امید آن جانش��ان را فدا کردند ،باور داشته و
دنبال کنند.
* تعدادی از نمازگزاران تهرانی در حاش��یه نماز جمعه این هفته تهران
آمادگی خود را برای اعزام به سوریه و دفاع از مردم این کشور در مقابل
صفحه3
حمله احتمالی آمریکا اعالم کردند.

* تعداد سانتریفیوژ نصب شده در
نطنز15000و در سایت فردو نیز
 2976ماشین است.
* ادعایآمانو درباره پارچین درحالی
مطرح ش��ده اس��ت ک��ه جمهوری
اسالمی ایران در  9دور مذاکره اخیر
با آژانس بارها اعالم کرده اس��ت که
دسترس��ی مجدد به سایت پارچین
منوط به تدوین یک مدالیته جدید
با ضمان��ت اجرایی مش��خص برای
جلوگی��ری از تکرار مدالیته س��ال
صفحه10
 2007است.

يادداشت روز

فتیله جنگ
چرا نمکشید !

صفحه2

خلبانان شها دتطلب سوری
آماده حمله به ناوهای آمریکا
متحدان کاخ سفید آمریکا را در جنگ احتمالی سوریه تنها گذاشتند

م الف 1121

اوجگیری تظاهرات ضد جنگ در شهرهای جهان

* هزاران نفر از س��اکنان نیویورک ،شیکاگو ،لسآنجلس ،واشنگتن و نیوانگلند
در اعتراض به طرح احتمالی کاخ سفید برای حمله به سوریه تظاهرات کردند.
* مردم کشورهای انگلیس ،ترکیه ،یونان ،ونزوئال و یمن نیز با برگزاری تظاهرات
ضد آمریکایی کاخ سفید را به «دروغگویی در مورد سوریه» متهم کردند.
*  140قانونگ��ذار آمریکایی :اوباما بدون مجوز کنگره حق حمله به س��وریه
را ندارد.
* آل سعود از وحشت جنگ احتمالی منطقه در عربستان وضعیت فوقالعاده
اعالم کرد.
* با رأی منفی پارلمان انگلیس برای اقدام نظامی غرب علیه سوریه آمریکا
در حمله نظامی به دمشق عمال تنها ماند.
* کاخ سفید در واکنش به مخالفت پارلمان انگلیس اظهار داشت که آمریکا
همچنان به رایزنی خود با انگلیس ادامه خواهد داد.
* یک مسئول کاخ سفید :در صورتی که باراک اوباما تصمیم بگیرد آمریکا به
تنهایی حمله نظامی به سوریه را رهبری خواهد کرد.
* رس��انههای غرب��ی از رأی منفی پارلمان انگلیس به عنوان یک شکس��ت
سیاسی و تحقیر دیوید کامرون نام بردند.
صفحه آخر
* روسیه :هر قطعنامه ضد سوری را وتو خواهیم کرد.

صفحهآخر

خبر ویژه

تحقیر دولت انگلیس
و چوب و پیازی که کامرون با هم خورد

* گمانهزنی درباره تغییر برخی استانداران
* گسترش مخالفت نمایندگان با سرپرست وزارت علوم
* جمعآوری امضا هم مشکلگشا نیست!

آگهی فراخوان عمومی
ارزیابی کیفی مناقصهگران
مناقصه شماره معپ92/017/

ش�رکت پایانههای نفتی ایران (س�هامی خاص) در نظر دارد
انج��ام خدمات موضوع مناقصه را با در نظر گرفتن ش��رایط کلی
ذی��ل و از طریق فراخوان عمومی ارزیاب��ی کیفی مناقصهگران به
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
الف)نوع فراخوان :مناقصه عمومی ارزیابی کیفی مناقصهگران/
دومرحلهای
ب) نام و نش�انی دستگاه مناقصهگزار :استان بوشهر -جزیره
خارک -شرکت پایانههای نفتی ایران
ج) موضوع مناقصه :انتخاب پیمانکار جهت اجرای پروژه بازرسی
داخل��ی خطوط لول��ه زیردریایی انتقال نفت خ��ام گناوه -خارک
توسط توپک هوشمند ()High Resolution MFL&TFI
د) ن�وع و مبل�غ تضمین ش�رکت در مناقص�ه :توانایی ارائه
ضمانتنامه بانکی ش��رکت در مناقصه ب��ه مبلغ 276،225،737
ری��ال یا مبلغ  8،401یورو و همچنین ضمانتنامه بانکی حس��ن
انج��ام تعهدات (به صورت یورویی ی��ا معادل ریالی آن به نرخ ارز
مبادلهای در زمان انعقاد قرارداد) در صورت برنده شدن به میزان
 5درصد نرخ پیشنهادی برنده مناقصه
ه) مح�ل ،مدت زم�ان اجرای خدم�ات و ب�رآورد کارفرما:
مح��ل اجرای پروژه چندراهه گناوه تا جزیره خارک و مدت زمان
پیمان  24ماه شمس��ی و دوره نگهداری یکسال شمسی و برآورد
تخمینی کارفرما برابر با ( 2،734،529دو میلیون و هفتصد و سی
و چهارهزار و پانصد و بیست و نه) یورو میباشد.
و) مدت اعتبار پیش�نهاد :مدت اعتبار پیش��نهاد از تاریخ ارایه

سال هفتادو دوم  qشماره  q 20579تکشماره  5000ریال

ی کاخ سفید
تازهترین خبرها از جنگافروز 

نوبت دوم

شرکت ملی نفت ایران
شرکت پایانههای نفتی ایران (سهامی خاص)

صفحه آخر

پیش��نهاد مالی به مدت سه ماه شمسی که این مدت قابل تمدید
تا سی روز دیگر میباشد.
ز) زمان ،مهلت و نشانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی:
 -1کلیه مناقصهگران واجد شرایط میتوانند از تاریخ انتشار آگهی
نوبت دوم به مدت  14روز به سایت اینترنتی شرکت پایانههای نفتی
ایران به آدرس ( www.nioc-iotc.comقسمت امور پیمانها)
مراجعه و نسبت به دریافت و تکمیل ،مهر و امضای آنها و الصاق
مس��تندات مربوطه به همراه سایر اسناد مدارک و گواهینامههای
ذکر ش��ده در آگهی و س��ایت پیش گفته اقدام نمایند .همچنین
مناقصهگران میتوانند جهت رویت آگهی تکمیلی به س��ایتهای
http://iets.mporg.ir ,WWW.SHANA.IR
و  www.nioc-iotc.comمراجعه نمایند.
 -2جهت تحویل مدارک (ارائه اصل فرمهای تکمیل شده ارزیابی
و م��درک مورد نیاز در این فراخوان ب��ه صورت یک فایل PDF
ش��ده بر روی یک  )CDبه آدرس ته��ران -میدان آرژانتین -اول
خیابان بیهقی -روبروی فروش��گاه شهروند و بانک سامان -پالک
 -28ش��رکت ملی نفت ایران -طبقه همکف -ش��رکت پایانههای
نفت��ی ای��ران -تلف��ن  021-88534524کمیته فن��ی بازرگانی
مراجع��ه گردد .بدیهی اس��ت به مدارک ناق��ص و مدارکی که به
صورت فایل  PDFارائه نمیگردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کارفرم��ا در رد و ی��ا قبول مدارک مناقصهگ��ران در تمام مراحل
اختیار تام خواهد داشت.

روابط عمومی

فراخوان مناقصه عمومی
دو مرحلهای

نوبت اول

مناقصهگزار :شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران مدیریت بازرگانی
موضوع مناقصه :خرید تعداد  5دستگاه هدایتسنج و  5دستگاه میلیپور
طی تقاضای شماره DVD-92086-TR
تاریخ ،مهلت ،نشانی محل دریافت و تحویل استعالم کیفی مناقصهگران:
از کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان مربوطه دعوت بعمل میآید حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ انتشار آخرین آگهی
روزنامه با مراجعه به س��ایتهای  WWW.IETS.MPORG.IRو WWW.MONAGHESE.NIOPDC.IR
بخش مناقصات س��تاد نس��بت به تکمیل فرم ارزیابی کیفی مربوط به مناقصهگران اقدام و این فرم را بهمراه سایر مدارک
درخواس��تی به اداره خریدهای داخلی این ش��رکت واقع در تهران -خیابان ایرانشهر ش��مالی -روبروی پارک هنرمندان-
جنب خیابان برادران شاداب -پالک -1طبقه دوازدهم تحویل نمایند.
تلفنهای تماس84121032-88327085 :
نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه 38/000/000 :ری��ال که به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد قابل
ارائه میباشد.
م الف 2306

مجله كيهان بچهها
حاوي مطالب علمي -ورزشي -داستاني مخصوص نوجوانان
سهشنبهها بصورت سراسري منتشر ميشود

صفحه2

آگهی مناقصه عمومی دومرحلهای
شماره ب/ق9/6-92/
(ره)
ستاد مرکزی کمیته امداد امام خمینی
م الف 2336

در صفحه3

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحلهای)
شماره مناقصه 92/6-17
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

م الف 2328

در صفحه5

ن

وبت

اول

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان تهران (سهامیخاص)

شرکت گاز استان تهران درنظر دارد پروژه نصب انشعاب ،جابجایی و
جمعآوری انشعابات بهارستان و ادارات تابعه را با مشخصات و شرایط
ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
 -1شرح مختصر کار:
انجام عملیات ساخت و نصب انشعابات فوالدی 100عدد
انجام عملیات ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلن 900عدد
انجام عملیات جابجائی علمک پلیاتیلن  400عدد
انجام عملیات جمعآوری علمک پلیاتیلن 200عدد
 -2مدت اجراءپروژه :مدت اجراء پروژه ( 360سیصدوش��صت) روز
تقویمی میباشد.
 -3محل اجراء پروژه :در محدوده شهرس��تان بهارس��تان و ادارات
تابعه میباشد.
 -4می�زان تضمی�ن ش�رکت در مناقصه :مبل��غ 18،500،000
(هیجد ه میلیون و پانصدهزار) ریال میباشد.
 -5نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقص�ه :ضمانتنامه بانکی
معتبر براس��اس آئیننامه تضامی��ن معامالت دولت��ی مصوبه هیئت
وزی��ران به ش��ماره  /42956ت  28493ه مورخ��ه 11آبان  1382و
اصالحات بعد از آن درخصوص کارهای پیمانکاری.
 -6مهل�ت اعالم آمادگی :تا آخر وقت اداری روز سهش��نبه ،مورخ
 1392/6/12میباشد.
 -7زمان توزیع اسناد مناقصه :روز چهارشنبه ،مورخ  1392/6/20میباشد.
 -8زمان ارسال پیشنهادات :روز یکشنبه ،مورخ  1392/6/31میباشد.
 -9زمان گشایش پیشنهادات :روز دوشنبه مورخ  1392/7/1میباشد.
 -10شرایط متقاضی:
داشتن شخصیت حقوقی.
داشتن امکانات ،ماشینآالت و نیروی متخصص.
داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه.
داش��تن رتبه  5تأسیس��ات و تجهیزات یا نف��ت و گاز از معاونت
برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری.
داش��تن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه و حسن
انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما.
داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی.
ثبتنام و اخذ کد اطالعرس��انی مناقصات از معاونت برنامهریزی و
نظارت راهبردی ریاستجمهوری.
متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « »10فوق بوده و آمادگی
اج��رای پروژه را دارن��د ،میتوانند در مهلت تعیین ش��ده فوقالذکر،
نس��بت ب��ه ارائ��ه تقاضای کتب��ی خ��ود و دریافت فرم مش��خصات
پیمانکاران و ارائه فرمهای تکمیل ش��ده مذکور بصورت الکترونیکی
از سایت شرکت گاز اس��تان تهران  www.nigc-tpgc.irبه آدرس
تهران ،خیابان ایرانش��هر ش��مالی ،نب��ش خیابان اراک ،س��اختمان
شماره ،160طبقه چهارم ،بلوک ،7امور قراردادها مراجعه نمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان تهران
مالف2311

آگهی مزایده
شماره 582/5/92

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

نوبت اول

شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران در نظر دارد کاالی خارج از رده مشروحه
ذیل مستقر در تهران را از طریق مزایده عمومی و در یک گروه جداگانه بفروش برساند.
شرح کاال

ردیف

گروه  1ضایعات فلزی و غیرفلزی

تعداد/مقدار

واحد

قیمت پایه کارشناسی (بریال)

حدود 180/000

کیلوگرم

هرکیلوگرم 9/100

عالقمندان ش��رکت در مزایده میتوانند ضمن حواله /واریز مبلغ یکصد هزار ( )100/000ریال به
حس��اب جاری شماره  394310131این شرکت نزد بانک تجارت شعبه سپهبد قرنی تهران کد
 -209باجه کاال و همراه داش��تن رس��ید بانکی مربوطه از تاریخ نشر این آگهی لغایت پایان وقت
اداری روز سهشنبه مورخ  92/6/19باستثنای روزهای پنجشنبه و تعطیالت رسمی جهت کسب
اطالعات بیش��تر ،دریافت اس��ناد مزایده ،بازدید و ارائه پیشنهاد در تهران بنشانی خیابان سپهبد
قرنی ،نرس��یده به پل کریمخان زند ،نبش خ -ش��هید کالنتری ،پالک  ،226ش��رکت پشتیبانی
ساخت و تهیه کاالی نفت تهران ،طبقه دوم ،اتاق  ،225اداره فروش کاال مراجعه نمایند.

(تلفن تماس در تهران 021-82015663 :و )021-82015532
Email:info@ kalanaft.com

م الف2355

www.kalanaft.com

روابط عمومی شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

مجل��ه هفتگ��ی کیه��ان
ورزش��ی ح��اوی مطال��ب
خواندنی ،مصاحبه ،گزارش،
تحلی��ل و آخری��ن اخبار از
ورزش ایران و جهان امروز
(شنبه  9-شهریور  )92در
سراسر کش��ور منتشر شد.
در این شماره میخوانیم:
* جهان ،تش��نه فرهنگ
جوانمردی (چش��مانداز)،
رودررو ب��ا محمد خاکپور
و حس��ین عبدی ،معرفی
کام��ل تیمه��ای اللیگای اس��پانیا ،ن��گاه چند بعدی ب��ه آرن داوودی
بسکتبالیس��ت تیم ملی ایران ،پرسپولیس بر سر دو راهی ،پرسپولیس
و استقالل س��رمایههای ملی ورزش ،گزارش مسابقات والیبال جوانان
جه��ان در ترکی��ه ،ش��طرنج ،ورزشه��ای رزم��ی و خبرهای ت��ازه از
لیگهای فوتبال اروپا ،گزارش کامل مس��ابقات لیگ برتر باش��گاههای
ایران ،قرعهکش��ی لیگ قهرمانان اروپا ،به همراه پوستر :محمد غالمی
(سپاهان) و تیم داماش گیالن

با اهدای خون زندگی را هدیه کنیم
روابط عمومی انتقال خون استان تهران

