
شرکت پاالیش نفت کرمانشاه درنظر دارد 1قلم کاالی زیر را از طریق مناقصه عمومی و از تأمین کنندگان ذیصالح خریداری نماید.
جهت اطالعات بیشتر مناقصه به سایت زیر مراجعه فرمایید.

شرایط مناقصه:
1- کلیه شرکت ها می بایست پیشنهادات خود را در سربرگ رسمی شرکت مربوطه تکمیل با مهر و امضاء، شماره اقتصادی شرکت و کدپستی و ایران کد ارسال نمایند.

2 - پیش��نهاددهندگان ملزم به ارس��ال ضمانتنامه بانکی حضور در مناقصه به مبلغ 96،000،000ریال بوده و بایس��تی در پاکت جداگانه با درج کلیه س��پرده همراه با 
پیشنهادات فنی و مالی به این شرکت ارسال نمایند.

3 - مهلت ارسال پیشنهاد 20روز پس از درج آگهی نوبت دوم در روزنامه می باشد.
4 - مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی بصورت آنالین از آدرس ذیل و یا مراجعه حضوری تا پایان ساعت اداری اعالم شده می باشد.

5 - آخرین مهلت تحویل پاکات 92/7/15
6 - زمان بازگشایی پاکات پیشنهادات فنی و رزومه کاری تاریخ 92/7/22

7- زمان و محل بازگشایی پاکات )مالی( یک ماه بعد از بند6 تاریخ 92/8/20 روز دوشنبه دفتر کمیسیون مناقصات شرکت پاالیش نفت کرمانشاه
8- محل تحویل پاکات پیشنهادات: شرکت پاالیش نفت کرمانشاه اداره تدارکات از طریق پست یا حضوری

9- مدت اعتبار پیشنهادات مالی: پیشنهادات ارائه شده می بایست به مدت 2ماه از تاریخ گشایش پیشنهادات فنی معتبر باشند.
10- پیش��نهاد فنی )مهر و امضاء ش��ده و درج تاریخ اعتبار قیمتهای پیشنهادی ذیل پیش��نهادات فنی و روی پاکات مالی الزامی بوده، در غیر اینصورت اعتبار قیمتها 

نامحدود تلقی می گردد.(
11- پیشنهاد مالی )مهر و امضاء شده( در یک پاکت جداگانه با درج شماره استعالم و کلمه »مالی« ممهور و تاریخ اعتبار روی پاکات درج شود.

12- ش��رکت کنندگان در مناقصه اس��ناد مناقصه و پیش��نهادهای خود را باید در پاکت های جداگانه الک و مهر شده شامل پاکت الف تضمین، پاکت ب فنی، پاکت ج 
مالی بگذارند و همه پاکات را در لفاف مناسب و الک و مهر شده قرار دهند.

13 - محل تحویل کاال شرکت پاالیش نفت کرمانشاه می باشد. لذا سازندگان می بایست کلیه هزینه های متصوره را در پیشنهاد قیمت لحاظ نمایند.
14 - کلیه موارد مندرج در فرم پیشنهاد فنی و مالی آن شرکت، شامل زمان تحویل، محل تحویل، کشور سازنده )کارخانه سازنده(، نحوه حمل و غیره می بایست دقیقاً 

و صریحاً مشخص شده باشد. توضیح اینکه درصورت امکان اولویت با خرید کاالی ایرانی باشد.
15- در صورت عدم رعایت هر یک از موارد فوق الذکر به پیشنهاد ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد و در مناقصه منظور نمی گردد.

16- وجه کاال تنها در قبال دریافت کامل و تأیید فنی، قابل پرداخت است )در صورت نیاز و اعالم کتبی برنده مناقصه حداکثر 25% از مبلغ کل سفارش در قبال اخذ 
ضمانتنامه معتبر بانکی به عنوان پیش پرداخت به سازنده پرداخت خواهد شد(.

17- برنده مناقصه بایستی ضمانتنامه بانکی معتبر قابل تمدید حسن انجام تعهدات معادل 10% مبلغ قرارداد را هنگام انعقاد قرارداد ارائه نماید.
18- ش��رکت پاالیش نفت کرمانش��اه این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام و یا تعدادی از پیش��نهادات را بدون ذکر علت رد نماید و به هیچ وجه مقید به 
پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر صدور سفارش با کمترین قیمت ندارد و مجاز به صدور سفارش هر قلم که صالح بداند به هر یک از فروشندگان می باشد.

19- هزینه چاپ آگهی روزنامه با برنده مناقصه می باشد.
20- ش��رکتها می بایس��ت رزومه کاری مرتبط با نصب دس��تگاه ها در صنایع مرتبط و همچنین شماره تلفن و آدرس شرکت را به همراه نام نفر پاسخگو به این شرکت 

ارسال نمایند. ضمناً در سایت اینترنتی این شرکت به آدرس WWW.KORC.IR سایر تقاضاهای خرید قید و قابل دسترس عموم می باشد.
آدرس: کرمانشاه- بلوار شهیدبهشتی- روبه روی پارک شاهد- شرکت پاالیش نفت کرمانشاه- اداره تدارکات کاال

تلفن: 4497598-0831 و فاکس: 8362336-0831 ارسال نمایند.

تجدید آگهی مناقصه فراخوان عمومی
 )دو مرحله ای(

RKS-9232234-KM/MD
خرید روغن46

شرکت ملی پاالیش و پخش
 فرآورده های نفتی ایران

شرکت پاالیش نفت کرمانشاه )سهامی عام(

ردیفواحدMESCشرح کاالمقدار

21000

 STEAM & GAS TURBINE OIL, ISO GR.46, WITH ANTI OXIDANT, ANTI
 RUST AND ANTI FOAM ADDITIVES
KINEMATIC VIS. AT 40 DEG. C. 43-48
KINEMATIC VIS. AT 100 DEG. C. 6.5-7.5
FLASH POINT, DEG. C. 215
POUR POINT. DEG. C. -10
VISCOSITY INDEX 100
TOTAL ACID NO., MG. KOH/GM. 0.15
COPPER CORROSION NO1B
DEMULSIFICATION NO., SEC. 300
OXIDATION STABILITY, HRS. 1000
REF. NIOC STL & GTI. 46 (HB80 & GTL9),
 IN MOST ECONOMICAL PACK

8722040482LT01

نوبت دوم

ش�رکت س�هامی برق منطقه ای ته�ران در نظ��ر دارد برای 
اح��داث ارتباط��ات هوایی و کابلی پس��ت پاکدش��ت از طریق مناقصه 

عمومی نسبت به شناسایی پیمانکاران واجد شرایط زیر اقدام نماید:
1- دارا ب��ودن گواهی نامه صالحیت با حداقل پایه 5 در رش��ته نیرو از 

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
2- دارا بودن سابقه در اجرای کابل کشی و خطوط 63 کیلوولت و باالتر

الف- مدت اجرای  کار: 2 ماه
ب: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 11،600،000 )یازده میلیون 
و شش��صد ه��زار( ریال ب��ه ص��ورت ضمانتنامه معتبر بانک��ی یا فیش 
پرداخت وجه نقد به حس��اب سیبا ش��ماره 2175098010007 بانک 

ملی ایران، شعبه برق بنام شرکت برق منطقه ای تهران
ج- مدت اعتبار پیش�نهادها: 6 ماه بعد از تاریخ تعیین ش��ده برای 

گشایش پیشنهادها
از شرکتهای واجد ش��رایط دعوت می گردد جهت خرید اسناد مناقصه 
از تاریخ 92/6/30 لغایت 92/7/1 در س��اعات اداری با در دست داشتن 
معرفی نام��ه کتبی و مدارک فوق الذکر و پرداخت مبلغ 500،000 ریال 
به حس��اب سیبا ش��ماره 2175099004004 بانک ملی ایران، شعبه 
برق بنام ش��رکت برق منطقه ای تهران، به ش��رکت تدبیر نیرو واقع در 

تهران، خیابان س��یدجمال الدین اسدآبادی، خیابان 29 پالک 54 تلفن 
)88729169-88724378(

ش��رکت کنندگان در مناقصه می بایس��تی پیش��نهاد خود را براس��اس 
ش��رایط مندرج در اس��ناد مناقصه تنظیم و از س��اعت 8:30 تا 14 روز 
سه ش��نبه مورخ92/7/16 به دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت 
ب��رق منطقه ای تهران واقع در ته��ران، انتهای بزرگراه یادگار امام، بلوار 
شهدای شرکت برق )باالتر از کوی فراز(، ساختمان ستادی، طبقه اول، 

در مقابل اخذ رسید تحویل نمایند.
کلیه پیش��نهادات رسیده رأس س��اعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 
92/7/17 در س��الن پژوهش ش��ماره 3 ش��رکت برق منطقه ای تهران 

)طبقه سوم( بازگشایی خواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ضمنا اطالعات فوق در س��ایت اینترنتی www.tavanir.org.ir و 
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور http://iets.mporg.ir و 

www.trec.co.ir موجود می باشد.

روابط عمومی برق تهران
صرفه جویی نیاز امروز و فردا

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 92/22008
وزارت نیرو

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

م الف2584

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

  كيهان ورزشي 
قديمي ترين 
مجله ورزشي

 ايران 
شنبه هر هفته 

بصورت 
سراسري 

منتشر مي شود

سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع رسمی کشور در امر تدوین استانداردهای ملی از کلیه وزارتخانه و سازمان های 
دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی، انجمن ها و تشکلها، مصرف کنندگان، توزیع کنندگان، ارائه 
کنندگان خدمات و مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و کمیته های متناظر با س��ازمان های استاندارد س��ازی بین المللی، مراکز 
آزمایشگاهی تایید صالحیت شده، صاحبنظران و متخصصان دعوت می نماید تا موضوعات مورد نیاز جهت تدوین استانداردهای ملی 
را پیرامون موارد زیر و سایر موضوعات به این سازمان اعالم نمایند )در صورت وجود منبع بین المللی یا ملی سایر کشورها، مشخصات 

آن را قید فرمایید(.

فراخوان نیازسنجی موضوعات مورد نیاز 
برای تدوین استانداردهای ملی

م الف2523

1- برق و الکترونیک
2- مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی

3- خوراک و فرآورده های کشاورزی
4- پوشاک و فرآورده های نساجی الیاف

5- صنایع شیمیایی و پلیمر
6- چوب و فرآورده های چوبی، سلولزی و کاغذ

7- مواد معدنی
8- خودرو و نیرومحرکه

9- خدمات
10- اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها

11- مهندسی پزشکی
12- میکروبیولوژی و بیولوژی

13- اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
14- چرم، پوست و پایپوش

15- مدیریت کیفیت
16- رایانه و فرآوری داده ها

17- بسته بندی
18- مخابرات

19- ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان
20- مکانیک و فلزشناسی

21- فناوری نانو
22- فرآورده های نفتی

23- انرژی
24- محیط زیست

25- نقشه و اطالعات مکانی
26- کودها و سموم

27- گردشگری
28- حمل و نقل

تهران- ضلع جنوب غربی میدان ونک- پالک 1294- سازمان ملی استاندارد ایران  
صندوق پستی 6139-14155- دورنگار: 88887103

سازمان ملی استاندارد ایران

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع 
عموم��ی ع��ادی س��الیانه مورخ 
ذی��ل  تصمیم��ات   1392/4/2

اتخاذ شد:
ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان 
س��ال مال��ی منتهی ب��ه 1391 
ب��ه تصوی��ب رس��ید. روزنام��ه 
کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد.
مه��ران ح��اج زینل��ی ک��د ملی 
اصل��ی  ب��ازرس   0041778448
کدمل��ی  داوودی  مجتب��ی  و 
0047370599 بازرس علی البدل 
انتخاب  برای ی��ک س��ال مال��ی 

گردیدند.
اداره ثبت شرکتها

 و موسسات 
غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت 
خدمات مسافرت 

هوایی و جهانگردی و 
زیارتی پیشگامان پرواز 

شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 131755 
و شناسه ملی 10101750510

م الف 56137

بار کد 0448790

سازمان آب و برق خوزستان

آگهی شناسایی مشاور
شرکت سهامی سازمان

 آب و برق خوزستان
روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان

در صفحه 5

 نوبت اول 

سال هفتادو دوم q  شماره q 20593  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( سه شنبه 26 شهریور q  1392 11 ذیقعده q  1434 17 سپتامبر2013

یادداشت روزخبر ویژه

با حکم دیوان دادگستری اروپا تحریم های یک جانبه کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران و 17 شرکت دیگر ابطال شد.

محمد حس��ین داجمر رئیس هیئ��ت مدیره و مدیرعامل کش��تیرانی 
جمهوری اس��المی ایران در گفت وگو با مانا با اعالم این مطلب یادآور شد: 
به دنبال وضع تحریم های یک جانبه و بی اس��اس اتحادیه اروپا، کشتیرانی 
جمه��وری اس��المی ایران با پیگی��ری و اس��تفاده از وکالی مجرب، ابطال 
تصمیم��ات غیرقانونی اتحادیه اروپا را در دس��تور کار خود قرار داد که در 
نهایت پس از ماه ها تالش، پیگیری و برگزاری جلس��ات رس��یدگی، دادگاه 
اروپا صبح دیروز دوش��نبه 25 شهریور ماه حکم ابطال تحریم های اتحادیه 

اروپا را صادر کرد.
وی در ادام��ه تأکید کرد: این موفقیت بزرگ بیش از پیش بر حقانیت 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و بی اساس بودن اتهامات وارده صحه گذاشت.                                                                              

* غالمعلی ح��داد عادل رئیس 
فراکس��یون اصولگرایان مجلس: 
سرپرس��تان  نص��ب  و  ع��زل 
وزارتخانه های بدون وزیر صحیح 
نیس��ت زیرا ممکن اس��ت این 
سرپرستان از مجلس رای اعتماد 
نگیرن��د بنابراین اف��راد منصوب 
شده تحمیل به وزیر بعدی است.
* اسماعیل کوثری نماینده مردم 
تهران: نقش داشتن در فتنه 88 
و عزل و نصب ه��ای توفیقی در 
وزارت عل��وم باعث می ش��ود که 
نماین��دگان مجل��س در صورت 
معرف��ی توفیق��ی ب��رای تصدی 
وزارت علوم به ایشان رای ندهند.

* فلس��طینی ها در س��الگرد امضای پیمان اسلو 

پرچم اسرائیل را به آتش کشیدند.

*100 هزار تروریس��ت در ح��ال جنگ با ارتش 

سوریه.

* گزارش بازرس��ان سازمان ملل از حومه دمشق 

روی میز شورای امنیت.

* حمله به مساجد و سوزاندن قرآن کریم، تازه ترین 

جنایت تروریست ها در سوریه.            صفحه آخر

یک مقام دولت بغداد فاش کرد

نقش سران سعودی 
در بی ثبات کردن اوضاع عراق

* در حالی که براساس ابالغ دولت نرخ خرید تضمینی 
پیاز و س��یب زمینی برای سال زراعی جدید به ترتیب 
کیلویی 200 و 300 تومان در نظر گرفته شده قیمت 
ای��ن محصوالت در بازار بی��ش از 1500 تومان در هر 

کیلو است.

* ه��دف از تعیین ن��رخ خرید تضمین��ی محصوالت 
کش��اورزی حمایت از تولید اس��ت،  ول��ی باید نرخ ها 
به صورتی تعیین ش��ود که کشاورز رغبتی برای عرضه 

محصوالتش به مراکز خرید تضمینی داشته باشد.
* قیمت سکه زیر یک میلیون تومان رسید.   صفحه4

گزارش کیهان

خرید از کشاورز فروش در بازار
تفاوت از زمین تا آسمان است!

سپاه برای مقابله با توطئه ها 
هميشه در خط مقدم است

روحانی در جمع فرماندهان سپاه پاسداران:

حداد عادل: عزل و نصب ها در دوران سرپرست 
تحمیل به وزیر بعدی است

* منصور حقیقت پور عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس: حساسیت 
نمایندگان مجلس در رای اعتماد موضع گیری گزینه های پیش��نهادی 

رئیس جمهور در قبال فتنه 88 است. 
* عطاءاهلل سلطانی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: اقدامات 
توفیقی به عنوان سرپرست در وزارت علوم نشان می دهد وی قانون مدار 
نیست و جاده صاف کن وزیر بعدی شده است.                       صفحه10

با حکم دادگاه اروپا

تحریم های کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
و 17 شرکت دیگر لغو شد

صفحه2 صفحه2

ای حرمت ملجا درماندگان        دور مران از در و راهم بده

ميالد امام الرئوف علی ابن موسی الرضا )ع(مبارک      باد
* رئیس جمهور در مجمع س��الیانه فرماندهان س��پاه: آنچه که باعث ش��ده 
دشمن از س��پاه بترسد هواپیما، موش��ک، زیردریایی، ناوچه، تانک و ادوات 
س��پاه نیس��ت چون اینها را ارتش های دیگر هم کم و بیش دارند آنچه که 
دش��من از آن می هراس��د انگیزه، معنویت، خلوص و اتصال سپاه با خاندان 

رسالت و اهل بیت)ع( و اتصال جبهه سپاه به جبهه بدر و کربالست.
* سپاه در دل مردم و در کنار مردم است. سپاه باید دژ مستحکم و پناه همه 
مردم اعم از مسلمان، غیرمسلمان، شیعه، غیرشیعه و شهری و روستایی باشد.

* س��پاه مافوق جریانات سیاسی است نه در کنار و داخل جریانات سیاسی. 
پایگاه سپاه جایگاه کل مردم است.

* بنده شایعاتی که راجع به سپاه در حوزه اقتصادی مطرح می شود را اصال 
قبول ندارم. سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی و مثل پیمانکارهای معمولی 
نیست. سپاه باید پروژه های بسیار مهمی که بخش خصوصی توان اجرای آن 

را ندارد برعهده بگیرد.
* امروز شاهدیم که آمریکایی ها با تمام توان در مرزهای ایران اسالمی اردو 
زده اند و به تعبیر خودشان ایران را محاصره کردند اما هرگز نتوانستند تهدید 
نظامی علیه ایران را حتی به زبان بیاورند و این همان توازن وحشت و خطر 

است که در راهبردهای اساسی سپاه مطرح است.
* سرلشکر فیروزآبادی:  امروز سپاه دارای 5 نیروی مقتدر، 35 سپاه استانی و 
6 قرارگاه آماده به کار است که این یک توانمندی عظیم و دشمن شکن است.

* س��وریه برای ما مهم است و کشورها و ملت های منطقه در مسئله سوریه 
بی تف��اوت نخواهن��د ب��ود همانطور که جمهوری اس��المی در این مس��ئله 
سرنوشت ساز هرگز بی تفاوت نبوده و نخواهد ماند.                        صفحه3

اشک تمساح 
برای

 قاعده بازی
وضعیت ملوک الطوایفی اصالح طلبان

زیر سر پدرخوانده هاست
* سینه خیز رفیق فابریک آقا شهرام!


