
یک سازمان دولتی قصد فروش امالک و اراضی مشروحه زیر از طریق برگزاری مزایده عمومی را دارد متقاضیان می توانند 
جهت رویت مدارک مالکیت، اخذ نمونه فرم ها و اطالع از ش��رایط و چگونگی ش��رکت در مزایده، از اول وقت اداری مورخه 
92/6/10 تا پایان وقت اداری مورخه 92/6/30 )به غیر از ایام تعطیل( به نش��انی: تبریز- آخر ماراالن- معاونت مهندس��ی/ 
دفتر فروش مراجعه نمایند، جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با شماره تلفن 2187731-0411 و 2187735-0411  تماس 
حاصل نمایند. در ضمن تاریخ بازگشایی صندوق مزایده روز دوشنبه تاریخ 92/7/1 ساعت 10 می باشد. گفتنی است محل 

بازگشایی صندوق نیز به صورت حضوری به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید.

ردیف
مورد 

مزایده

پالک 

ثبتی

عرصه به 

مترمربع

اعیان به 

مترمربع
کاربری

قیمت پایه 

ندارد     داردبه ریال
نشانی

مرند- خیابان آیت  اله طالقانی*20/600/000/000اداری84/281202900ساختمان1

مراغه- منازل سازمانی خداجو370/000/000مسکونی510310-ساختمان2

1- ش�رکت در مزایده مس�تلزم واریز 5درصد قیمت پایه ملک به شماره حساب اعالمی و ارائه سند مربوطه یا تحویل 
ضمانتنامه بانکی معادل 5درصد قیمت پایه می باشد.

2-شرکت در مزایده به منزله قبول شرایط مزایده گذار می باشد.
3-مزایده گذار در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

4- متقاضیان شرکت در مزایده بایستی بصورت حضوری مراجعه و سوابق و مدارک مربوطه را رویت و امضاء نمایند.
5-به سوابق واصله و مراجعات بعد از مهلت تعیین شده و پیشنهادات مشروط و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مزایده عمومی فروش ملک )آگهی شماره 17(

اصالحی

سازمان: شرکت حمل و نقل ریلی رجاء
موض�وع مناقص�ه: انجام تعمی��رات و نگهداری تاسیس��ات 
مکانیک��ی در اماک��ن اداری و کارگاهه��ای زیرمجموعه حوزه 

معاونت فنی کارفرما.
مح�ل انجام خدمات: س��اختمانها و کارگاهه��ای موجود در 

محوطه ایستگاه راه آهن تهران.
مهلت و محل دریافت اس�ناد مناقصه: متقاضیان می توانند 
حداکثر تا س��اعت 16 روز چهارش��نبه م��ورخ 92/6/20 با در 
دست داشتن معرفی نامه کتبی جهت دریافت اسناد به نشانی: 
تهران- خیابان کریم خان زند- نبش س��نائی- شرکت حمل و 
نق��ل ریلی رجاء- طبقه دوم- مدیریت ت��دارکات- اتاق 209- 

گروه تامین قطعات و قراردادهای فنی مراجعه نمایند.
مهلت تحویل پیش�نهادات: تا س��اعت 15 روز شنبه مورخ 

92/6/30
محل تحویل و بازگش�ائی پیش�نهادات: ته��ران- خیابان 
کریم خان زند- نبش س��نائی- شرکت حمل و نقل ریلی رجاء- 

طبقه دوم- مدیریت تدارکات
تاریخ و س�اعت بازگش�ائی پیشنهادات: س��اعت 16 روز 

شنبه مورخ 92/6/30
نوع ومبلغ سپرده ش�رکت در مناقصه: ضمانتنامه یا چک 

تضمین شده بانکی معادل 3 درصد قیمت پیشنهادی.
مبل�غ خرید اس�ناد: واریز مبلغ 100/000 ریال به حس��اب 
جاری ش��ماره 0108884965005 نزد بانک ملی شعبه انبار 
توشه )کد813( به نام حساب درآمد شرکت حمل و نقل ریلی 

رجاء. 
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

آگهی مناقصه 
شماره 92/58

شرکت حمل و نقل ریلی رجاء
م الف 2312

شرکت حمل و نقل ریلی رجاء
سهامی خاص- شماره ثبت: 128209

نوبت دوم

شرکت س�هامی خاص خدمات هوایی پس�ت و مخابرات )پیام( 
در نظ��ر دارد عملی��ات اجرایی در ریلی و سیس��تم اتوماتیک جابجایی 
آن جهت آش��یانه هواپیم��ا در ف��رودگاه پیام واقع در مهرش��هر کرج 
را ب��ه پیمانکار واج��د صالحیت و به صورت مناقص��ه یک مرحله ای و 
براس��اس قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 و مصوبه شماره

84136/ت33856 ه مورخ 85/7/16 هیئت وزیران واگذار نماید.
- ش�رح مختص�ری از موض�وع مناقص�ه: انجام عملیات س��اخت
 و نص��ب در ریل��ی فل��زی س��الن آش��یانه هواپیم��ای ف��رودگاه پیام
 و همچنی��ن طراح��ی و اج��رای سیس��تم اتوماتی��ک جابجای��ی در

 و تکمیل ابنیه مرتبط در صورت نیاز.

- مدت زمان اجرای پروژه 6 ماه می باشد.
- پروژه از نوع طرح های عمرانی می باشد که از طرف شرکت پیام تامین 

مالی گردیده است.
لذا از کلیه پیمانکاران دارای صالحیت دعوت بعمل می آید تا به منظور 
اطالع از شرایط مناقصه و دریافت اسناد کیفی )R.F.Q( به مدت پنج 
روز از انتش��ار نوب��ت دوم آگهی، به آدرس تهران- خیابان ش��ریعتی- 
خیابان توپچی- پالک 3- واحد دبیرخانه )تلفن 88468018( مراجعه 
نمایند و پس از تکمیل مستندات آن را حداکثر ظرف مدت 10 روز به 

آدرس فوق الذکر تحویل نمایند.
-حداقل امتیاز ارزیابی کیفی قابل قبول شصت و پنج می باشد.

شرکت سهامی خاص خدمات هوایی پست و مخابرات)پیام(

آگهی فراخوان جهت ارزیابی کیفی
 و شناسایی پیمانکار-شماره 6

جمهوری اسالمی ایران
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

شرکت سهامی خاص خدمات هوایی پست و مخابرات)پیام(

م الف 2351

ستاد مرکزی کمیته امداد امام خمینی)ره( در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات شبکه و اجرای شبکه رایانه ای 
از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید که بدین وسیله از فروشندگان مذکور جهت شرکت در مناقصه، 

دعوت بعمل می آید.
شرکت کنندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه یک فقره ضمانتنامه بانکی بمبلغ 150/000/000 ریال بمدت 

دو ماهه ارائه نمایند.
مهلت ومحل دریافت اس��ناد شرکت در مناقصه و تحویل پیشنهادات از تاریخ سه شنبه 92/6/12 لغایت شنبه 92/6/23 از 
ساعت 9 صبح تا ساعت 14/30 )روزهای شنبه تا چهارشنبه( به نشانی تهران- ابتدای جاده لشگرک- سوهانک- مجتمع 
اداری فرهنگی والیت- س��اختمان یک طبقه اول اداره کل خدمات و تدارکات، اتاق 138 اداره بازرگانی و امور قراردادها، 
تلفن: 23902402 و 23902541 با ارائه معرفی نامه کتبی. ضمنا متقاضیان می توانند از طریق پایگاه ملی اطالع رس��انی 

مناقصات به آدرس iets.mporg.ir نسبت به دریافت اسناد شرکت در مناقصه نیز اقدام نمایند.

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای
 دومشماره ب/ق/9/6-92

نوبت

دفتر مرکزی

اداره کل خدمات و تدارکات کمیته امداد امام خمینی)ره( م الف 2336

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.

قیمت پایه کارشناسی )بریال(واحدتعداد/مقدارشرح کاالردیف
هرکیلوگرم 9/100کیلوگرمحدود 180/000ضایعات فلزی و غیرفلزیگروه 1

عالقمندان ش��رکت در مزایده میتوانند ضمن حواله/ واریز مبلغ یکصد هزار )100/000( ریال به 
حس��اب جاری شماره 394310131 این شرکت نزد بانک تجارت شعبه سپهبد قرنی تهران کد 
209- باجه کاال و همراه داش��تن رس��ید بانکی مربوطه از تاریخ نشر این آگهی لغایت پایان وقت 
اداری روز سه شنبه مورخ 92/6/19 باستثنای روزهای پنج شنبه 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 226، ش��رکت پشتیبانی 

ساخت و تهیه کاالی نفت تهران، طبقه دوم، اتاق 225، اداره فروش کاال مراجعه نمایند.
)تلفن تماس در تهران: 82015663-021 و 021-82015532(

www.kalanaft.com      Email:info@ kalanaft.com
روابط عمومی شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران

آگهی مزایده
شرکت ملی نفت ایران شماره 582/5/92

شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه
کاالی نفت تهران

سهامی خاص

 م الف2355

نوبت دوم آگهی مناقصه عمومی
 شماره 92/7053

صنایع شهید صیاد شیرازی
در صفحه3 م الف 2367

                      

اولين نشريه مخصوص بانوان
 با مطالب متنوع و خواندني شنبه ها 
بصورت سراسري منتشر مي گردد 

دستگاه مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین
موضوع مناقصه: واگذاری عملیات کلید در دست شبکه امورهای اجرایی شرکت توزیع برق استان قزوین به پیمانکار

  امور برق محل اجرا
بوئین زهرا 

)شهری(

امور برق 
بوئین زهرا 
)روستایی(

امور برق 
قزوین جنوب

 امور برق 
قزوین شمال

امور برق 
مینودر

امور برق 
تاکستان

امور برق 
آبیک

امور برق 
البرز

امور برق 
آوج

منطقه 
الموت

منطقه 
رازمیان

مبلغ اعتبار 
)ریال(

2/500/000/0002/000/000/0004/500/000/0004/500/000/0004/500/000/0005/000/000/0003/750/000/0004/500/000/0002/250/000/0002/250/000/0001/000/000/000

سپرده شرکت 
در مناقصه 

)ریال(
163/000/000144/000/000223/000/000223/000/000223/000/000238/000/000200/500/000223/000/000155/500/000155/500/00094/000/000

 نوع س�پرده شرکت در مناقصه: واریز به حساب س��یبا شماره 010574804001 بانک ملی به نام شرکت توزیع برق 
استان قزوین و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر، چک تضمین شده بانکی

محل دریافت اس�ناد و تحویل پیش�نهادها: قزوین- چهارراه ولیعصر- ابتدای خیابان طالقانی- حوزه س��تادی شرکت 
توزیع برق استان قزوین- طبقه دوم، امور تدارکات و انبار 

تاریخ دریافت اسناد: 92/6/10 لغایت 92/6/16
تاریخ تحویل پیشنهادها: حداکثر تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 92/6/26

تاریخ بازگشایی پیشنهادها: ساعت 14/30 روز چهارشنبه مورخ 92/6/27 )سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروی استان قزوین(
ضمنا دسترس��ی به اسناد مناقصه از طریق س��ایت اینترنتی این شرکت به نش��انی  www.qazvin-ed.co.ir، سایت 

اطالع رسانی شرکت توانیر و سایت ملی مناقصات امکان پذیر میباشد.
به پیش��نهادهای فاقد امضاء، مش��روط، مخدوش، فاقد س��پرده، سپرده های مخدوش، س��پرده های کمتر از میزان مقرر و 

پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه میباشد.

دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای
شرکت توزیع نیروی برق شماره 92/105 

استان قزوین

ت اول 
 نوب

سال هفتادو دوم q  شماره q 20580  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( یک شنبه10 شهریور q  1392 24 شوال q  1434 اول سپتامبر2013

خبر ویژه

یادداشت روز

سوالنا: آینده خاورمیانه
در دست های ایران است

ما همه عباس توایم
ای زینب !

* ش��لیک نظامیان به روی مردم مصر 9 کشته  و 

190 مجروح برجای گذاشت.

* بان کی مون: نتیجه بررسی های کارشناسان سازمان ملل 

در حومه دمشق 2 هفته دیگر اعالم می شود.

* کره شمالی فرستاده اوباما را راه نداد.

* تظاه��رات ض��د آل خلیف��ه در بحری��ن؛ 

زندانیان سیاسی را آزاد کنید.

صفحه آخر

بازداشت 155 تروریست القاعده
در عملیات نیروهای مسلح عراق

* بهبود ش��رایط اقتصاد کش��ور نیازمن��د تدبیر عمیق 

سیاست گذاران، دولت، فعاالن اقتصادی و مردم است.

* رئیس سازمان حفظ نباتات از برنامه این سازمان برای 

افزایش کیفیت محصوالت کشاورزی خبر داد.

* یک بانک فرانسوی: جنگ سوریه بهای نفت را به 150 

دالر می رساند.

* انتشار خبر حمله احتمالی آمریکا به سوریه قیمت نفت را به 

باالترین رقم در شش ماه اخیر )117 دالر( رساند.    صفحه4

سیف: کنترل تورم
اولویت اول بانک مرکزی است

وحشت از پیامدهای جنگ
در جبهه غرب شکاف انداخت

رایزنی های فشرده در منطقه و جهان درباره حمله احتمالی

صفحه2 صفحه2

* اگر در هزار و اندی س��ال پیش زینب در جمع ش��امیان بیدادگر، 
محرمی نداش��ت، حسین و عباس��ی نداش��ت، اما امروز ما زنده ایم و 
تا آخری��ن قطره خون خویش، از حریم اهلبی��ت دفاع خواهیم کرد. 
آمده ایم تا بگوییم: »کلنا عباسک یا زینب« ما همه عباس تو هستیم 

ای زینب.
* فرقی نمی کند از کدام خاک باش��یم ایران، عراق، س��وریه. مهم این 
اس��ت که به ش��وق حرم��ی آمده ایم که ه��ر خش��ت آن، در یک عمر
»یا حسین)ع(« گفتن ما ریشه دارد.                                     صفحه3

* کش��ورهای اروپایی از این وحش��ت دارند که مناف��ع آنها در جهان هدف 
حمل��ه قرار گی��رد و به همین خاطر آمریکا را در حمله به س��وریه همراهی 

نخواهند کرد.
* بشار اس��د ش��خصا فرماندهی عملیات نیروهای نظامی سوریه را برعهده 

گرفت.
* یک گروه مخالف بش��ار اسد از تشکیل گردان های استشهادی برای هدف 

قرار دادن منافع آمریکا در خاورمیانه خبر داد.
* پوتین: اوباما قبل از حمله باید به فکر بی گناهان باشد.

* یک افس��ر اتریشی فاش کرد دو تن از افسران سیا با برادر بندر بن سلطان 
در امان مالقات کرده اند.

* رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر انگلیس و برخی 
وزیران آمریکایی درباره اقدام نظامی علیه سوریه به رایزنی پرداخت.

* رئیس جمهور آمریکا مدعی ش��د حمله به س��وریه محدود و کوتاه مدت 
خواهد بود.

* تعدادی از افسران نظامی سابق و فعلی آمریکا با مداخله نظامی واشنگتن 
در سوریه مخالفت کردند.

* مردم بسیاری از کشورهای غربی و عربی به تصمیم آمریکا برای حمله به 
سوریه اعتراض کردند و درباره خطرات این حمله هشدار دادند.

* ششمین رزمناو آمریکایی با صدها تفنگدار وارد دریای مدیترانه شد.   صفحه آخر

صفحه آخر
اعتراض های ضد جنگ به حمایت از سوریه در جهان اسالم

* دبیرکل پیش��ین ناتو و رئیس 
سابق سیاس��ت خارجی اتحادیه 
اروپا: حل مسئله هسته  ای ایران 
و برقراری تعامل با این کش��ور، 
کلید حل همه مشکالت کنونی 

خاورمیانه خواهد بود.
* غرب باید از فرصت دیپلماسی 

در قبال ایران استفاده کند.
* پیشرفت در مذاکرات با ایران، 
فضای مس��اعدی را ب��رای حل 
دیگر مش��کالت منطق��ه فراهم 

می کند.

* پذیرش ایران به عن��وان یک بازیگر منطقه ای به نفع همه خواهد 
بود.

* در مقاب��ل حمایت ایران از حکومت س��وریه، عربس��تان س��عودی از 
اسالم گرایان شورشی در این کشور حمایت می کند.

صفحه2

دامنه اختیارات 
سرپرست

سالروز شهادت امام جعفر صادق)ع( را 

تسلیت می گوئیم

*  انتشار تصاویر ماهواره ای از مراکز هدف حمله در فلسطین اشغالی
* زیباکالم: روحانی حاضر نیست هزینه های اصالح طلبان را بپردازد

* فیگارو: غرب از انفجار انبار باروت خاورمیانه در امان نمی ماند

پاسخ ظریف به نشریه زنجیره ای 
جوجه را آخر پائیز می شمارند !


