
ش�رکت ارتباطات زیرس�اخت در نظر دارد مطابق آیین نامه اجرایی بند )ج( ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به 
ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت خرید 5 دستگاه پکیج 20 تن تبرید با کندانسورهای مربوطه )پائین زن و باالزن( به همراه 
حمل، نصب و راه اندازی اقدام نماید. لذا از کلیه ش��رکت های مرتبط با موضوع فوق الذکر دعوت می ش��ود براساس موارد و 

شرایط مشروحه ذیل نسبت به دریافت، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی اقدام نمایند.
1- ش��رکت کنندگان در فراخوان می بایس��ت دارای گواهی صالحیت از وزارت کار و امور اجتماعی و یا دارای مجوز وزارت 

صنعت، معدن و تجارت مرتبط باموضوع فراخوان باشند.
2- اعالم تعداد کارهای در دس��ت اجرا در این ش��رکت یا سایر شرکتهای دولتی و غیردولتی مرتبط با موضوع فراخوان از 

کارفرمایان قبلی طبق فرم ارزیابی امتیازآور می باشد.
3- مهلت دریافت مدارک استعالم ارزیابی کیفی با ارائه معرفی نامه از تاریخ نشر فراخوان لغایت تا ساعت 16 روز یکشنبه 

92/7/14 می باشد.
4- آخرین مهلت تحویل مدارک تکمیل شده به همراه اسناد و مدارک درخواستی حداکثر تا ساعت16 روز سه شنبه مورخ 92/7/30

5- محل دریافت مدارک: تهران- خیابان شریعتی- نرسیده به پل سیدخندان- روبروی خیابان شهیدقندی- ساختمان 
مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت- نیم کف غربی- اطاق 4

6- ش��رکت کنندگان در فراخوان جهت کس��ب اطالعات بیشتر با ش��ماره 88114506 و 33293080 تماس و به آدرس 
 www.tic.IR مراجعه نمایند.

پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه 
دعوت به عمل می آید. بدیهی است ارائه مدارک هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

خرید 5 دستگاه پکیج 20 تن تبرید با کندانسورهای مربوطه )پائین زن و باالزن( 
بهمراه حمل، نصب و راه اندازی

شرکت ارتباطات زیرساخت

نوبت دوم

م الف2792

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
شـرکت
ارتباطات
 زیرساخت

تجدید فراخوان
 ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره 92/8

موض�وع مزایده: انتقال و جابه جایی یک عدد بیلبورد تبلیغاتی از کیلومتر 12 محور 
قزوی��ن- رش��ت به کیلومتر 300+21 مح��ور اتوبان قزوین- ک��رج و امتیاز نصب بنر، 

بهره برداری و نگهداری از آن.
تضمی��ن ش��رکت در مزایده به مبل��غ 24/570/000ریال بصورت اوراق مش�ارکت، 
ضمانت نامه بانکی، چک بانکی تضمین شده و یا فیش واریزی نقدی، می باشد.
مهلت و محل دریافت اسناد: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1392/7/10 به آدرس ذیل
مهلت و محل ارائه پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1392/7/22 به آدرس ذیل

زمان و محل بازگش�ائی پیشنهادات: س��اعت 11صبح روز سه شنبه 1392/7/23 
به آدرس ذیل

کلیه پیشنهادات می بایست داخل پاکات الک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان گردد.
لذا جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس: قزوین- بلوار نوروزیان- بلوار حج- بن بست 
اول کدپس��تی 46161-49 341 اداره کل حمل ونقل و پایانه های اس��تان قزوین )امور 

اداری( یا به سایت http://iets. mporg.ir مراجعه نمایند.

آگهی مزایده شماره92-4   
اداره کل حمل ونقل

 و پایانه های استان قزوین

روابط عمومی اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان قزوین

نوبت دوم

دانش�گاه علوم پزش�کی و خدم�ات بهداش�تی درمانی 
قزوین در نظر دارد یک دس�تگاه ماشین گردان پخت نان 
ل�واش و خمیر بهم زن و دو دس�تگاه وردنه زن برقی را به 
فروش برس��اند متقاضیان جهت بازدید و دریافت فرم مزایده از 
تاریخ 92/7/7 لغای��ت 92/7/11 همه روزه در وقت اداری به 
آدرس قزوین، بلوار ش�هید باهنر پردیس دانشگاه علوم 

پزشکی )اداره اموال( مراجعه فرمایند.
شماره تماس: 0281-3353007

 آگهی 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات مزایده

بهداشتی درمانی استان قزوین

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران     مدیریت بازرگانی
 DSD-91544-TR طی تقاضای شماره DRY COUPLING موضوع مناقصه: خرید تعداد 800 عدد

تاریخ، مهلت، نشانی محل دریافت و تحویل استعالم کیفی مناقصه گران:
از کلیه تولیدکنندگان مربوطه دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ انتش��ار آخرین آگهی روزنامه 
با مراجعه به س��ایتهای WWW.IETS.MPORG.IR و WWW.MONAGHESE.NIOPDC.IR بخش 
مناقصات س��تاد نس��بت به تکمیل فرم ارزیابی کیفی مربوط به مناقصه گران اقدام و این فرم را بهمراه سایر 
مدارک درخواستی به اداره خریدهای داخلی این شرکت واقع در تهران- خیابان ایرانشهر شمالی- روبروی 

پارک هنرمندان- جنب خیابان برادران شاداب- پالک1- طبقه دوازدهم تحویل نمایند. 
تلفن های تماس: 84121032-88327085

ن�وع و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: 45/000/000 ریال ک��ه به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه 
نقد قابل ارائه می باشد.

فراخوان مناقصه عمومی 
دو مرحله ای

م الف 2760

نوبت اول

س�تاد مرکزی کمیته امداد امام خمینی )ره(  درنظر دارد نسبت به خرید تعداد 15000 عدد صندوق 
صدقات متوسط MDF پایه دار استیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید که 

بدین وسیله از فروشندگان مذکور جهت شرکت در مناقصه، دعوت به عمل می آید.
ش��رکت کنندگان می بایست جهت شرکت در مناقصه یک فقره ضمانت نامه بانکی و یا چک تضمین شده 
بانکی در وجه کمیته امداد امام خمینی)ره( به مبلغ 700/000/000 ریال به مدت دو ماهه  ارائه نمایند.

مهلت و محل دریافت اس��ناد ش��رکت در مناقصه و تحویل پیش��نهادات از تاریخ یکشنبه 92/7/7 لغایت 
شنبه 92/7/20 از ساعت 9 صبح تا ساعت 14/30 )روزهای شنبه تا چهارشنبه( به نشانی تهران- ابتدای 
جاده لش��گرک- س��وهانک- مجتمع اداری فرهنگی والیت- ساختمان یک طبقه اول اداره کل خدمات و 
تدارکات، اتاق 138 اداره بازرگانی و امور قراردادها، تلفن: 23902402 و 23902541 با ارائه معرفی نامه 
 iets.mporg.ir کتبی. ضمنا متقاضیان می توانند از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس

نسبت به دریافت اسناد شرکت در مناقصه نیز اقدام نمایند.

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای 
شماره ب/ق/13/7-92

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

نوبت اول
دفتر مرکزی

م الف2795

ش�رکت پایانه های نفتی ایران )س�هامی خ�اص( درنظر دارد انجام 
خدمات موضوع مناقصه را با درنظر گرفتن ش��رایط کلی ذیل و از طریق 
فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران به پیمانکاران واجد ش��رایط 

واگذار نماید:
ال�ف( نوع فراخ�وان: مناقصه عموم��ی ارزیابی کیف��ی مناقصه گران/ 

یک مرحله ای
ب( نام و نشان دس�تگاه مناقصه گزار: شرکت پایانه های نفتی ایران 
»س��هامی خاص«- اس��تان بوش��هر- جزیره خارک ش��رکت پایانه های 

نفتی ایران
ج( موضوع مناقصه: انجام خدمات رسوب زدایی کف و پاکسازی کامل 
مخ��زن یک میلیون بش��که ای ش��ماره 35 به روش مکانی��زه به صورت 

یک مرحله ای مطابق شرح کار موجود
د( ن�وع و مبل�غ تضمین ش�رکت در مناقصه: تضمین ش��رکت در 
مناقص��ه به صورت وجه نقد و ی��ا ضمانت نامه بانکی معتبر و مورد تایید 
کارفرما به مبلغ 35/000/000 )س��ی و پن��ج میلیون( ریال و همچنین 
تضمین حس��ن انجام تعهدات در صورت برنده ش��دن به میزان 5٪ نرخ 

پیشنهادی برنده مناقصه
ه( محل، مدت زمان اجرای خدمات و برآورد کارفرما: محل اجرای 
خدم��ات موض��وع مناقصه جزی��ره خارک و مدت اج��رای آن 90 روز و 
ب��رآورد تخمینی کارفرما برابر با مبل��غ 9/500/000/000 )نه میلیارد و 

پانصد میلیون( ریال می باشد.
و( مدت اعتبار پیشنهاد: مدت اعتبار پیشنهاد از تاریخ ارائه پیشنهاد 
مالی به مدت سه ماه شمسی که این مدت قابل تمدید تا سی روز دیگر 

می باشد.

ر( نوع گواهی تایید صالحیت پیمانکار: ارائه گواهی تایید صالحیت 
پیمانکاری رتبه 5 از رشته نفت و گاز با رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات از 

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
ز( زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی:

1- کلیه مناقصه گران واجد شرایط می توانند از تاریخ انتشار آگهی نوبت 
دوم به مدت 14روز به س��ایت اینترنتی شرکت پایانه های نفتی ایران به 
آدرس www.nioc-iotc.com )قس��مت مدارک ارزشیابی( مراجعه 
و نسبت به دریافت معیارها و جداول ارزیابی کیفی مناقصه گران اقدام و 
ضمن تکمیل، مهر و امضای آن ها و الصاق مس��تندات مربوطه به همراه 
س��ایر اسناد، مدارک و گواهینامه های ذکر شده در آگهی و سایت پیش 

گفته به کمیته ارزیابی کیفی مناقصه گران تحویل نمایند.
همچنی��ن مناقصه گ��ران می توانن��د جه��ت روی��ت آگه��ی ب��ه س��ایت های

 WWW.SHANA.IR - http://iets.mporg.ir -www.nioc-iotc.com
مراجعه نمایند.

2- جهت تحوی��ل مدارک ) ارائه اصل فرم های تکمیل ش��ده ارزیابی و 
م��دارک م��ورد نیاز در این فراخ��وان به صورت یک فایل PDF ش��ده 
ب��ه روی یک CD( ب��ه آدرس تهران- می��دان آرژانتی��ن- اول خیابان 
بیهقی روبروی فروش��گاه ش��هروند و بانک س��امان پالک 28- شرکت 
مل��ی نف��ت ای��ران- طبق��ه همکف- ش��رکت پایانه ه��ای نفت��ی ایران 
تلف��ن 88534524-021 کمیت��ه ارزیابی کیف��ی مناقصه گران مراجعه 
گ��ردد. بدیهی اس��ت به مدارک ناق��ص و مدارکی که ب��ه صورت فایل 
PDF ارائه نمی گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. کارفرما در رد یا قبول 

مدارک مناقصه گران در تمام مراحل اختیار تام خواهد داشت.

آگهی فراخوان عمومی
 ارزیابی کیفی مناقصه گران

تجدید مناقصه شماره م ع پ/92/011

روابط عمومی

نوبت اول

م الف 1361

شرکت ملی نفت ایران
شرکت پایانه های نفتی ایران )سهامی خاص(

مجله کیهان ورزشی حاوی 
مطال��ب خواندنی، تحلیل، 
تفس��یر، مصاحبه و آخرین 
خبره��ا از ورزش ای��ران و 
)ش��نبه- 6  ام��روز  جهان 
مهر 92( در سراسر کشور 
منتشر شد. در این شماره 

می خوانیم:
تنه��ا  قان��ون  اج��رای   *
فوتب��ال  سالم س��ازی  راه 
رودررو  هفته(،  )چشم انداز 
ب��ا س��نگربانان ده��ه 50 
)منص��ور  ای��ران  فوتب��ال 
رش��یدی و رضا قفلس��از(، 

نگاه چند بعدی به امید عالیش��اه توپچی پرس��پولیس تهران، گزارش 
از میزبان��ی قطر برای جام جهان��ی و تصمیمات اخیر فیفا، تحلیل های 
انحرافی ویرانگرتر از ادبیات غلط )تکاپو(، درخش��ش فرنگی کاران در 
حد توان، تعیین سرنوش��ت بازی سئول و استقالل در تهران، گزارش 
کامل مس��ابقات لیگ برتر و دس��ته اول فوتبال ایران، نتایج لیگ های 

فوتبال اروپا و ...
پوس��تر: علی اکبری و نعمت پور )مدال آوران ایران در مسابقات جهانی 

کشتی فرنگی(

کیهان ورزشی امروز منتشر شد

سال هفتادو دوم q  شماره q 20602  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( شنبه 6 مهر q  1392 22 ذیقعده q  1434 28 سپتامبر2013

یادداشت روزخبر ویژه

* س��ردار سرلش��کر جعفری: این فناوری هوشمند، دقیق و ارزان می تواند کار هزاران سرباز، پاسگاه و ساختارهای 
مختلف مرزبانی را که با سختی ها و آسیب پذیری های زیادی مواجهند راحت کند و امنیت مرزها را بدست گیرد.

* تکنولوژی ش��اهد 129 که در نیروی هوافضای س��پاه طراحی و ساخته شده در حد فناوری روز جهان است و ما 
توانستیم انحصار آن را از دست آمریکا خارج کنیم.

به زودی خبرهای  و  پایان رسیده  به   RQ170 آمریکایی  پهپاد  و مهندسی معکوس روی  * کارهای علمی 
خوشی از ساخت RQ170 ایرانی خواهیم شنید.                                                                 صفحه2

* م��ردم بحری��ن: مذاک��ره بی فای��ده اس��ت

رژیم آل خلیفه باید سرنگون شود.

* تازه تری��ن عملیات تروریس��تی در پیش��اور 

20کشته و 42 مجروح برجای گذاشت.

* آماده باش نظامیان صهیونیس��ت در سالگرد 

انتفاضه مسجداالقصی.

* 30 شهید و 68 مجروح در سلسله انفجارهای 

عراق.                                       صفحه آخر

موافقت مشروط روسیه با قطعنامه شورای امنیت 
درباره سالح های شیمیایی سوریه

* مهدی تقوی: هرچه نرخ دالر کمتر باشد به نفع 

معیشت مردم است.

* نوبخت، سخنگوی دولت: بانک مرکزی باید در خصوص 

ثبات نرخ ارز و ثبات در بازار پاسخگو باشد.

* عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از احتمال 

افزایش 20 تا 25درصدی قیمت سوخت خبر داد.

* 6 شرکت جدید هوایی در کشور تاسیس می شود.

صفحه4

نگاه کارشناسان اقتصادی
به نظر بانک مرکزی درباره نرخ دالر

با حضور فرمانده کل سپاه

پهپاد رزمی شاهد 129 عملیاتی شد

صفحه2 صفحه2

* رهبر معظم انقالب اس��المی: ما 
با این تکریم منتی بر سر شهیدان 
و ایثارگ��ران نداری��م؛ آنانند که با 
درخش��ش خ��ود ما را س��رافراز و 

درخشان کردند.
* ملت ایران با فداکاری شهیدانش 
و ب��ا صب��ر و پای��داری آزادگان و 
جانبازان��ش توانس��ت خ��ود را به 

قله های عزت برساند.

* بزرگداشت شهیدان و تکریم نام آن بزرگمردان بیش از خود آنان ملتی که 
این گوهرهای ناب را در درون خود پرورانده است سرافرازمی سازد.  صفحه3

در پیامی به مناسبت روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران تاکید فرمودند

رهبر انقالب: منتی بر شهیدان و ایثارگران نداریم
آنان هستند که ما را سرافراز کردند

پاسخ آمریکا به حسن نیت ایران
لحن امیدوارکننده کافی نیست!

گزارش خبری کیهان از دیپلماسی فشرده روحانی در نیویورک

حجت االسالم والمسلمین سعیدی در گفت وگو با کیهان:  

شأن و جایگاه سپاه
 بسیار فراتر از احزاب سیاسی است

* گرایش پاس��داران، گرایش به اصل 
انقالب و ولی فقیه است نه گرایش به 

احزاب و دستجات و گروه ها.
* برخ��ی اف��راد تعبیر نرم��ش قهرمانانه 
حض��رت آقا را ب��ا صلح امام حس��ن)ع( 
و ش��رایط آن بره��ه مقایس��ه کردند که 
باید گفت ش��رایط کنونی به هیچ عنوان 
ب��ا ش��رایط پذی��رش صلح توس��ط امام 
مجتبی)ع( قابل مقایسه نیست. صفحه8

*  روحانی در نیویورک: عالقه مندیم در یک بازه 3 تا 6 ماهه موضوع هسته ای 
ایران را حل و فصل کنیم.

* محمدج��واد ظریف وزیر ام��ور خارجه پس از دیدار با وزرای خارجه 5+1: 
درحالی که ما به سوی جلو حرکت می کنیم، تحریم ها باید برداشته شده و در 
پایان باید تمام تحریم ها اعم از تحریم های یک جانبه، دوجانبه، چندجانبه و 

نیز تحریم های سازمان ملل برداشته شوند.
* امیدواریم با تعهد همه طرف ها به پیگیری یک راه حل مورد قبول، بتوانیم کار 
را به پیش ببریم و این پرونده که هیچ ضرورتی برای وجودش نبود حل شود.

* جان ک��ری، وزیر خارجه آمریکا: تا زمانی که یک روند قابل راس��تی آزمایی 
و ش��فاف که بر اساس آن بفهمیم ایران دقیقا با برنامه هسته ای اش چه کار 

می کند برقرار نشود، آمریکا تحریم ها را لغو نخواهد کرد. 
*  فردو یک تاسیس��ات محرمانه و زیرزمینی تقویت ش��ده در دل کوه است 

و بدون شک چیزی نیست که یک برنامه هسته ای صلح آمیز داشته باشد!
* کری پس از دیدار وزرای خارجه ایران و 1+5 : مهم این است که این تغییر 

و نتایج این نشست به اقدامات عملی منجر شود.
*  »ویلی��ام هیگ« وزیر خارجه انگلیس: لحن و جو نشس��ت وزرای خارجه 
گروه 1+5 و ایران »بس��یار خوب« بود و برای اینکه اعالم ش��ود مذاکرات به 

نتیجه رسیده، هنوز زود است. 
* سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: لحن ایشان)روحانی( و جناب آقای ظریف 

امیدوارکننده است. ولی فی نفسه این لحن کافی نیست.
* روحانی ش��ب گذشته در پایان سفر به نیویورک با شرکت در یک نشست 
خبری، به سواالت مختلف خبرنگاران پاسخ گفت.                        صفحه3

نمی خواهید
 یا نمی توانید؟!

اختیار اوباما دست کنگره
و کنگره در اختیار صهیونیست هاست

* غیر از لحن ها تغییر دیگری دیده نمی شود!


