
موسس�ه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی درنظر 
دارد انجام حفاظت فیزیکی موسس�ه رازی کرج خود 
را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط که 

تجربه کافی دراین زمینه دارند واگذار نماید.
متقاضیان می توانند در س��اعات اداری به جزء ایام تعطیل 
به امور قراردادهای موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی 
رازی ش��عبه کرج، دبیرخانه کمیس��یون معامالت و یا به 
س��ایت اینترنتی www.rvsri.ac.ir مراجعه و اس��ناد 

مناقصه را دریافت نمایند.
آدرس مناقصه گ�زار: موسس��ه رازی واق��ع در ک��رج- 
حص��ارک- موسس��ه تحقیق��ات واکس��ن و سرم س��ازی 
رازی-تلف��ن 02634570038 الی 46 و ش��ماره فاکس 

 026345552194
- سایر اطالعات و جزئیات دراسناد مناقصه موجود می باشد.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 92/38
وزارت جهاد کشاورزی

موسسه تحقیقات واکسن 
و سرم سازی رازی

 نوبت دوم 

شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی به نمایندگی از طرف شرکت برق منطقه ای تهران در نظر دارد، 4 قلم رزین راکد و مازاد بر نیاز شرکت برق منطقه ای 
تهران به ش��رح ذیل را در نیروگاه ش��هید رجائی واقع در کیلومتر 25 اتوبان قزوین- کرج به شماره تلفن های 12-2562311-0281 و 88796681-021 داخلی 

6073 شامل:

را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.
از کلیه متقاضیان خرید درخواست می گردد از تاریخ درج این آگهی تا تاریخ 92/6/24 از ساعت 9 الی 13 به اداره قراردادهای شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی به آدرس 
کیلومتر 25 اتوبان قزوین- کرج مراجعه و با دریافت اوراق شرایط مزایده و بازدید از مجموعه مورد نظر در نیروگاه شهید رجائی پیشنهاد خود را در روز یکشنبه مورخ 92/7/7 
از ساعت 9 صبح الی 13 به اداره قراردادها تحویل نمایند. )بدیهی است تحویل پاکت پیشنهادی قبل و یا بعد از تاریخ و زمان ذکر شده به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.( افتتاح 
پاکات در ساعت 9:30 روز دوشنبه مورخ 92/7/8 در محل فوق  انجام می پذیرد، حضور پیشنهاددهندگان در جلسه بالمانع می باشد. ضمنا شرکت کنندگان محترم در صورت 
برنده شدن  می بایست باتوجه به اجرای قانون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پرداخت 6٪ بهای کل کاال و کلیه هزینه های کارشناسی و قیمت گذاری عالوه بر مبلغ 

پیشنهادی خود اقدام و سپرده شرکت در مزایده را فقط بصورت ضمانتنامه بانکی بنام تمرکز سپرده نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران واریز نمایند.
الزم به یادآوری میباش��د پیش��نهاددهندگان محترم می بایست بابت هر مجموعه 10٪  مبلغ پیشنهاد کل قیمت خود را بعنوان سپرده ارائه نمایند. متن این آگهی 

را می توانید در سایت اینترنتی ذیل مشاهده کنید.
http://tender.tavanir.org.ir :سایت معامالت توانیر

http://www.rajaeepowerplant.ir :روابط عمومی برق تهرانسایت نیروگاه شهید رجایی
صرفه جویی نیاز امروز و فردا

حدود 17000 کیلوگرم1- رزین کاتیونی قوی s100ws با ظرفیت 1.9 تا Eq/L( 1.8( اکی واالن گرم بر لیتر
حدود 9000 کیلوگرم2- رزین آنیونی قوی با ظرفیت Eq/L( 0.5( اکی واالن گرم بر لیتر

حدود 2500 کیلوگرم3- رزین کاتیونی ضعیف و قوی مخلوط
حدود 4000 کیلوگرم4- رزین ضایعاتی

آگهی مزایده عمومی 
شماره 3/الف/92 وزارت نیرو

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

م الف 2358

ش�رکت پاالیش گاز س�رخون و قشم در نظر دارد انجام خدمات ورزش خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار 
واجد ش��رایط و صالحیت  دار)دارای گواهی تائید صالحیت س��ال 1392 از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرتبط با نوع خدمات مذکور( به 
مدت دو سال واگذار نماید. میزان تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون )175،000،000( ریال می باشد که می بایست 
به صورت ضمانتنامه بانکی یا رس��ید بانکی واریز ش��ده به حساب جاری )سیبا( شماره 0106261115002 نزد بانک ملی شعبه شرکت ملی گاز 

هرمزگان بندرعباس )کد 7818( ارائه گردد.
لذا از کلیه مناقصه گران واجد شرایط دعوت می گردد ضمن اعالم آمادگی کتبی حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از تاریخ انتشار نوبت دوم این 
آگهی، جهت دریافت و تکمیل فرم اس��تعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران ) RFQ( به نش��انی الکترونیکی WWW.NIGC-SQGC.IR و یا 
به امور پیمانهای این ش��رکت واقع در بندرعباس کیلومتر 25 جاده بندرعباس میناب- دوربرگردان دوم به س��مت بندرعباس- بعد از پلیس راه 
میناب بندرعباس- س��مت راس��ت- جاده اختصاصی شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم- اداره مرکزی طبقه اول اتاق 154 مراجعه نمایند. اسناد 
مناقصه پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران طبق آئین نامه اجرائی بند )ج( ماده 12 قانون برگزاری مناقصات بین مناقصه گران واجد شرایط طبق 

جدول زمانی ذیل توزیع خواهد گردید.
زمان توزیع اسناد مناقصه: 92/7/10محل توزیع اسناد مناقصه: اداره مرکزی - دفتر امور پیمانها

زمان بازگشایی پیشنهاد قیمت: روز دوشنبه 92/7/22زمان تحویل پاکتهای پیشنهاد:  روز یکشنبه 92/7/21

آگهی مناقصه عمومی
یک مرحله ای شماره 92/13

تلفن های تماس: 2192643 و 2192647- 0761 
 نمابر: 2192640- 0761 

کد پستی: 79159-96489
صندوق پستی: 79145-3785

نشانی الکترونیکی جهت مشاهده متن آگهی: 
1-WWW.NIGC-SQGC.IR 

 2-WWW.SHANA.IR
3-http://iets.mporg.ir

روابط عمومی شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم

شرکت ملی گاز ایران
شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم

نوبت اول

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه م��ورخ 91/12/27 

ش��رکت مزبور که در تاریخ 92/1/19 واصل گردید ترازنامه و حساب 

س��ود و زیان منته��ی به 91/9/30 مالی بتصویب رس��ید. موسس��ه 

حسابرس��ی مفی��د راهبر شناس��ه مل��ی 10861836531 بس��مت 

بازرس قانونی ش��رکت برای مدت یک س��ال انتخاب گردید. روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تصمیمات شرکت نوسازی و عمران اکباتان 
سهامی خاص ثبت شده به شماره 89422 

با شناسه ملی 10101337982

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
92/1/6 ش��رکت مزبور که در تاریخ 92/2/21 واصل گردید 
موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رس��ید: علی حس��ین پور 
ماش��کی به ک م 2592604715 به س��مت ب��ازرس اصلی 
و زه��را مرادی��ان مصلح به ک م 0052286908 به س��مت 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تصمیمات شرکت آب گستر شرق اسکو 
سهامی خاص به شماره ثبت 130034 

و شناسه ملی 10101733606

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

سازمان ملی اس�تاندارد ایران در نظر دارد در راستای 
ترویج اس��تاندارد و نهادینه نمودن این امر در سطح جامعه 
با هدف فرهنگ س��ازی ب��رای ک��ودکان در مقطع ابتدایی 
نس��بت به خرید چهارصد هزار بسته آموزشی، فرهنگی و 
ترویجی کودک و اس��تاندارد از ش��رکت های واجد شرایط 

اقدام نماید. جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است. 
1- مناقصه گزار: س��ازمان ملی استاندارد ایران به نشانی 

مذکور دربند )3(
2- موضوع مناقصه: خرید چهارصد هزار بسته آموزشی، 

فرهنگی و ترویجی کودک و استاندارد.
3- محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه:

ال��ف( تهران- خیابان ولی عص��ر- ضلع جنوب غرب میدان 
ونک- سازمان ملی استاندارد ایران )دبیرخانه( و یا 

ب( ک��رج- ش��هر صنعت��ی- می��دان اس��تاندارد- خیابان 
ذوب آهن- سازمان ملی استاندارد ایران )دبیرخانه(.

4- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شرکت 
در مناقصه معادل یکصد و بیست میلیون ریال تعیین می گردد 

که بایستی به یکی از طرق زیر تحویل سازمان گردد:
ال��ف( به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی به نفع س��ازمان 

ملی استاندارد ایران با مهلت 3 ماهه و قابل تمدید. 
ب( واریز نقدی به حس��اب س��یبای 2175449005001 
بن��ام راب��ط تمرکز وجوه س��پرده  هزینه ای س��ازمان ملی 
اس��تاندارد ایران نزد بانک ملی شعبه استاندارد کد 2647 

قابل واریز از کلیه شعب بانک ملی.
5- مهل�ت زمانی دریافت اس�ناد مناقص�ه: از تاریخ 
انتشار آگهی به مدت ده روز در ساعات اداری از 8 الی 15.
6- آخری�ن مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 15 

روز شنبه مورخ 1392/7/6 خواهد بود.
7- زمان و محل بازگشایی پاکات: ساعت 10 صبح روز 
یکش��نبه مورخ 1392/7/7 در کرج- شهر صنعتی- میدان 
استاندارد- خیابان ذوب آهن- سازمان ملی استاندارد ایران.
س�ایت طری�ق  از  مناقص�ه  اس�ناد  دریاف�ت   -8

 http://Iets.Mporg.ir امکان پذیر می باشد.

آگهی مناقصه عمومی)دومرحله ای(
سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران
م الف 2428

ش�رکت ملی صنایع پتروش�یمی در نظر دارد طراحی پایانه تانکرها و تریلرها و 
همچنین طراحی پارک سوار این شرکت را واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس )عس�لویه( به مهندس��ین مش��اور ذیصالح و دارای تجربه مرتبط در این زمینه 

واگذار نماید.
متقاضیان می توانند سوابق و تجربیات خود را حداکثر ظرف 10 روز پس از انتشار آگهی 

به آدرس زیر ارسال نمایند.
تهران- خیابان مالصدرا- خیابان ش��یخ بهائی ش��مالی- نرس��یده به میدان شیخ بهائی- 
پالک 144- ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی- امور پشتیبانی مهندسی طرح ها. ضمنا در 

صورت نیاز با تلفن 88068876 تماس حاصل نمایند.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

آگهی مناقصه دومرحله ای 
)مرحله اول(

)شماره 232878( 

نوبت اول   
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1- موضوع مناقصه: احداث مأمورسرای تأسیسات تقویت فشار گاز قزوین
2- نام و نش�انی دستگاه مناقصه گزار: منطقه سه عملیات انتقال 

گاز- شهرری- باقرشهر- بلوار فلسطین بعد از نیروگاه برق
3- زمان دریافت اس�ناد مناقصه و اس�ناد ارزیابی کیفی: یک 

هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم
محل دریافت و تحویل اس�ناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی: 
شهرری- باقرشهر- بلوار فلس��طین- بعد از نیروگاه برق- منطقه سه 

عملیات انتقال گاز- اتاق 311
4- میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 58.000.000 ریال 

بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد
5- زم�ان ارائ�ه مدارک: حداکث��ر 14 روز پ��س از آخرین مهلت 

دریافت اسناد
6- زمان بازگشایی پاکات پیش��نهادها در تاریخ 92/8/6 در تهران- 
می��دان هفت تیر- جنب خیابان بهارمس��تیان- پالک 273- س��تاد 

شرکت انتقال گاز می باشد.
تلفن تماس: 021-55221367

کد فراخوان در پایگاه اطالع رسانی مناقصات: 1.336.401
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت منطقه سه عملیات انتقال گاز به آدرس
http://www.nigc-nigtc.ir
http://iets.mporg.ir

شرکت انتقال گاز ایران
منطقه سه عملیات انتقال گاز

»حریم خطوط لوله انتقال گاز، حافظ سالمتی و ایمنی شماست«
نوبت دوم          شماره مناقصه: 87680129

آگهی تجدید مناقصه

روابط عمومی منطقه سه عملیات انتقال گاز
م الف 2315

 مراجعه شود. 

سال هفتادو دوم q  شماره q 20582  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( چهارشنبه13 شهریور q  1392 27 شوال q  1434 4 سپتامبر2013

یادداشت روزخبر ویژه

11 مسئول اخوان در دادگاه قاهره
به حبس ابد محکوم شدند

نافرمانی در میان نظامیان آمریکا؛ حاضر نیستیم با سوریه بجنگیم

* ادام��ه اعتراض ها علی��ه نظامیان در چندین 

شهر مصر.

* تجم��ع اعتراض آمیز مخالف��ان جنگ مقابل 

خانه جان کری.

* ش��یخ عل��ی س��لمان: تنه��ا راه آل خلیفه 

گوش دادن به صدای مردم است.

*س��ران گروه 20 فردا بحران سوریه را بررسی 

می کنند.                                   صفحه آخر

جنبش اسالمی عربستان
 دستگاه قضایی آل سعود را فاسد خواند

* در صورت تصویب این طرح، سرپرس��ت وزارتخانه ها 

اجازه عزل و نصب و سیاست گذاری نخواهند داشت.

* در جلس��ه دی��روز مجل��س کلی��ات ط��رح تعیی��ن تکلیف 

بیمه شدگانی که کمتر از 10 سال سابقه دارند به تصویب رسید.

* نمایندگان مجلس با بررسی فوری الیحه اصالح قانون 

بودجه 92 مخالفت کردند.

* مجل��س در یک جلس��ه غیرعلنی بحران س��وریه را 

بررسی می کند.                                          صفحه10

مجلس به یک فوریت طرح
حدود اختیارات سرپرست وزارتخانه ها رای داد

در افتتاحیه اجالس خبرگان رهبری مطرح شد

آیت اهلل مهدوی کنی: تبریک ما به رئیس جمهور 
شامل تحیت، دعا و مطالبه است

صفحه2 صفحه2

صفحه آخر

حمله شیمیایی دمشق 
کار مشترک عربستان و آمریکاست

دیلی تلگراف فاش کرد

* رئیس مجلس خبرگان: کسی که رئیس جمهور می شود باید مشکالت را تحمل کند تا بتواند موفق باشد.
* 6 ش��هید گمن��ام میهمان روز اول اجالس بودند که از س��وی نمایندگان مجلس خب��رگان تا محوطه مجموعه 

ساختمان سابق مجلس شورای اسالمی تشییع شدند.
* سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی سخنران اولین روز این اجالس بود.   صفحه3

* اته��ام ای��ن اعض��ا آتش زدن 
کلیس��ا و تعرض به ارتش عنوان 

شده است.
* دادگاه مصر دیروز دستور توقف 
پخش چهار ش��بکه تلویزیونی از 

جمله الجزیره را صادر کرد.

عکس از: کامیار حیدر خطیبی

* شمار دیگری از اعضای اخوان المسلمین به 25 سال زندان محکوم شدند.
* برخی منابع قضایی در مصر از احتمال اعدام محمد مرس��ی و محمد 

بدیع خبر داده اند!
* ناظ��ران سیاس��ی منطق��ه روزهای ن��اآرام و خونین��ی را برای مصر 
پیش بینی می کنند.                                                          صفحه آخر

* روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف سند جدیدی را از دست داشتن سازمان 
سیا به همراه عربستان در حمله شیمیایی حومه دمشق منتشر کرد.

* روزنامه دیلی تلگراف فاش کرد بندر بن سلطان رئیس سازمان اطالعات 
عربستان سالح های شیمیایی را در اختیار تروریست ها قرار داده است.

* برنامه ریزی و دادن اطالعات الزم برای این حمله ش��یمیایی از س��وی 
مقامات سیا بوده است.

* خبرگزاری آسوش��یتدپرس به نقل از خبرنگار خود در خاورمیانه خبر 
ارسال سالح ش��یمیایی از سوی عربستان به تروریس��ت ها در سوریه را 

تایید کرده است.
* خبرنگار آسوش��یتدپرس: بندر بن سلطان عامل اصلی در تهیه سالح 

شیمیایی برای تروریست ها در سوریه است.
* سند فاش شده متعلق به سازمان سیاست.

* دولت انگلیس اتهام فروش مواد شیمیایی برای ساخت گاز اعصاب به 
مخالفان سوری را تکذیب کرد.

* سازمان ملل از روز گذشته تحقیقات بر روی نمونه های گرفته شده در 
سوریه را آغاز کرد.

* تل آویو مسئولیت شلیک 2 موشک در دریای مدیترانه را برعهده گرفت.
* بشار اسد در گفت وگو با نشریه فرانسوی فیگارو: حمله آمریکا منطقه را 
به آتش می کشد.                                                    صفحه آخر

* حجت االس��الم دکتر سید صدرالدین شریعتی:  استاد رفته است سر 
کالس می گوید همجنس بازی کار خوبی اس��ت. اس��تاد جامعه شناسی 
هم هس��ت! من باید چ��ه کار کنم!؟ قرآن به م��ن می گوید این ترویج 
فحشاست، کار شیطان است.                                            صفحه8

بخش پایانی مصاحبه کیهان با رئیس سابق دانشگاه عالمه

اینگونه بود که 
مستحق برکناری شد!

* نقش بندر بن اسرائیل در آتش افروزی های عبری- عربی
* هر دم از این باغ بری می رسد!

کاش ببر آمریکا بیرون نمی آمد 
که معلوم نشود بچه گربه است !

چرا اوباما 
از جنگ با سوریه 

وحشت دارد؟


