
در راستای استفاده از توانمندیها و حمایت حداکثری از سازندگان داخلی، ایجاد بانک اطالعات منابع واحد، تسریع در تامین اقالم و تجهیزات مورد نیاز در فضای 
رقابتی طبق آیین نامه اجرایی بند الف ماده 26 قانون برگزاری مناقصات، ش��ورای هماهنگی منابع واحد دس��تگاه مرکزی وزارت نفت با مش��خصات ذیل حسب بند 
ب ماده 5 آیین نامه اشاره شده، نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران دستگاه مرکزی به منظور استفاده چهار شرکت اصلی )نفت، گاز، صنایع پتروشیمی و پاالیش 

و پخش فرآورده های نفتی ایران( و شرکت های تابعه، اقدام می نماید.
* نام و نش�انی دس�تگاه مرکزی: وزارت نفت- معاونت امور مهندس��ی، خودکفایی و پدافند غیرعامل- اداره کل س��امانه کاال وحمایت از ساخت داخل- تهران، 

خیابان خالد اسالمبولی، کوچه پنجم، پالک 20، مرکزی هفتم شرکت ملی نفت ایران، طبقه 3 شمالی.
* رش�ته ی�ا زمین�ه تخصصی ارزیابی صالحیت: کلیه رش��ته های تخصصی مرتبط با قطع��ات و تجهیزات مورد نیاز ) به ویژه در پروژه ها( صنایع باالدس��تی و 

پایین دستی )خشکی و دریایی( نفت، گاز، پتروشیمی و پاالیش و پخش.
* تاریخ، مهلت و نش�انی دریافت و تحویل اس�ناد ارزیابی صالحیت: مهلت تکمیل پرسشنامه خوداظهاری از تاریخ درج فراخوان نوبت سوم در روزنامه های 
کثیراالنتش��ار و پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات به مدت یک ماه بوده و نشانی محل دریافت اسناد و مدارک براساس فرم تکمیل شده و رشته تخصصی فعالیت 
شرکت ها پس از تعیین کمیته فنی بازرگانی ارزیابی صالحیت ذیربط، از سوی دبیرخانه شورای هماهنگی منابع واحد دستگاه مرکزی به شرکت ها اعالم می گردد.

* نحوه دریافت اس�ناد ارزیابی: کلیه اس��ناد بصورت اصل یا کپی برابر اصل ش��ده و الزاما به همراه یک نس��خه از تمامی اس��ناد بصورت فایل PDF پس از 
خوداظهاری، توسط دبیرخانه کمیته فنی بازرگانی ارزیابی صالحیت مناقصه گران ذیربط اعالم و دریافت خواهد گردید.

* تاریخ اعالم نتایج ارزیابی کیفی: نتایج ارزیابی هر سه ماه یک بار پس از انجام فرآیند خوداظهاری و تحویل مدارک، توسط معاونت امور مهندسی، خودکفایی 
و پدافند غیرعامل وزارت نفت- اداره کل سامانه کاال و حمایت از ساخت داخل، در تارنمای دستگاه مرکزی وزارت نفت منتشر می گردد.

توضیحات:
1-کلیه سازندگان و تامین کنندگان داخلی بایستی در مهلت تعیین شده با دریافت کد عضویت 5 رقمی ایران کد از تارنمای www.Irancode.ir )بدون پرداخت 
هزینه( و ثبت نام در تارنمای www.meganaft.ir ش��رکت فاوا نفت صبا کیش و اخذ امضای الکترونیکی )token(، به پرتال س��امانه تامین کاالی وزارت نفت 
به آدرس http://ep.mop.ir مراجعه و نس��بت به درج اطالعات و تکمیل فرم پرسش��نامه خوداظهاری اقدام نمایند. ضمنا تلفن مرکزی )call centre( با شماره 
88912211-021 جهت پاس��خگوئی به مراجعین محترم در نظر گرفته ش��ده اس��ت که در صورت مواجه شدن با هرگونه اش��کال در استفاده از برنامه می توانند 

تماس حاصل فرمایند.
2-کلیه سازندگان و تامین کنندگانی که قبال نام آن ها در فهرست منابع مشترک وزارت نفت درج گردیده نیز حسب تبصره 2 ذیل ماده 5 آیین نامه اجرایی منابع 
واحد دس��تگاه مرکزی وزارت نفت )قابل دسترس��ی به آدرس  http://ep.mp.ir(؛ جهت بروزرس��انی اطالعات خود بایس��تی مطابق با مراحل مندرج در بند یک 
اقدام و چنانچه تغییر قابل مالحظه ای در ماهیت و فعالیت ش��رکتهای مذکور به وجود نیامده باش��د؛ صالحیت و امتیاز قبلی این گونه ش��رکتها صرفا تا دو سال از 
تاریخ ارزیابی قبلی یا صدور فراخوان جدید و بررس��ی مجدد در کمیته های فنی بازرگانی بقوت خود باقی خواهد بود. همچنین کلیه منابعی که در فهرس��ت منابع 
صالحی��ت دار ش��رکت های تابعه وزارت نفت ثبت گردیده اند نیز پ��س از اقدام طبق بند 1 این اطالعیه صالحیت آنان توس��ط کمیته های فنی بازرگانی مربوطه با 

اولویت مورد ارزیابی مجدد قرار خواهد گرفت.

آگهی ارزیابی صالحیت مناقصه گران وزارت نفت
)فهرست بلند منابع یکپارچه دستگاه مرکزی(

دبیرخانه شورای هماهنگی منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت م الف2582

نوبت سوم

عنوان مناقصه: خرید 7 دستگاه ترانسفورماتور
1- نام و نش�انی مناقصه گزار: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در قزوین، بلوار 

شهید بهشتی، روبروی بوستان دهخدا، شماره 166.
2- نوع مناقصه: عمومی و یک مرحله ای.

3- کمیت خدمات: عبارت است از تهیه و ساخت و حمل و تحویل 7 دستگاه ترانسفورماتور 
1250 کیلوولت آمپر فشار متوسط 

4- کیفیت خدمات: ترانس��فورماتور 1250 کیلوولت آمپر فش��ار متوس��ط روغنی س��ه فاز، 
20000/400/230 ولت، 50 هرتز چرخدار، مجهز به منبع انبس��اط روغنی، درجه روغن نما، 
ترمومت��ر کنتاک��ت دار با کلید تولرانس 5٪ یا هرمتیک با رل��ه حفاظتی بوخ هولتز برای نصب 
روی س��کوی زمینی در داخل پس��ت برق طبق مشخصات فنی و نقش��ه های منضم به اسناد 
مناقصه و با رعایت اس��تانداردهای مصوب وزارت نیرو، ترانسها می بایستی براساس مشخصات 

فنی تأسیسات برقی موضوع نشریه 110 تولید گردیده باشند.
5- نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی، پرداخت نقدی، انواع اوراق مشارکتی

6- مبل�غ تضمین ش�رکت در مناقصه: 106/000/000 ریال )صدو ش��ش میلیون ریال( 
اعتبار تا تاریخ 92/10/28

7- محل دریافت و تحویل اسناد: دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین
8- هزینه تهیه اس�ناد و شماره حساب: واریز مبلغ 200/000 ریال به حساب درآمدهای 
عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان قزوین در بانک ملت به ش��ماره حس��اب جام 

69467032/86 )از طریق کارت خوان در محل شرکت میسر است(
9- مهلت دریافت اسناد: از روز سه شنبه مورخ 92/7/9 تا روز سه شنبه مورخ 92/7/16

10- جلس�ه هماهنگی با مناقصه گران: معاونت عمران و محیط زیس��ت شرکت در ساعت 
14/30 روز چهارشنبه 92/7/17

11- مهلت تسلیم پیشنهادها: از روز چهارشنبه مورخ 92/7/17 تا روز یکشنبه مورخ 92/7/28
12- تاریخ و محل گش�ایش پیش�نهادات: دفتر معاونت عمران ومحیط زیست در ساعت 

16/30 روز یکشنبه 1392/7/28
13- مبلغ برآورد: 3/528/749/000 ریال است که براساس نرخ روز تعیین گردیده است.

14- مدت قرارداد: 75 روز
15- محل تحویل: شهرک صنعتی کاسپین کیلومتر 25 آزاد راه قزوین-کرج 

16- شرایط شرکت کنندگان: دارابودن مدرک صالحیت در ساخت ترانسفورماتور از شرکت 
توانیر و یا توزیع برق اس��تان و یا نمایندگی مجاز از تولیدکنندگان مذکور- ارائه حداقل یک 
صورت جلس��ه تحویل ترانس��فورماتور ب��ا مقادیر قابل قیاس با موض��وع مناقصه )از نظر حجم 
عملیات و یا از نظر ریالی( که فروشنده رأسا با دستگاه های اجرایی )طبق تعریف ماده 5 قانون 

مدیریت خدمات کشوری( طی 5 سال گذشته منعقد و به اتمام رسانیده باشد.
17- سایت اینترنتی و تلفن تماس: www.qazviniec.ir و 0281-3354590

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 12/92/ش

)نوبت دوم( شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

ش�رکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( ش�ازند در نظر دارد کاالهای موضوع بند »یک« آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی دومرحله ای از سازنده واجد شرایط تامین نماید.

1( موضوع مناقصه
الف( شرح مختصر کاال

مقدارشرح مختصر کاالشماره مناقصهردیف
مبلغ تضمین شرکت 

در مناقصه )ریال(

1RAL-911260-J
70525/000/000 تنکاتالیست ZNO)تجدید مناقصه(

ب( شرایط اولیه متقاضی
1- داشتن شخصیت حقوقی، شماره اقتصادی، توانایی مالی، سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع مناقصه.

2- داشتن حسن سابقه، گواهینامه های صالحیت از خریداران قبلی و اعالم اسامی خریداران قبلی در صورت لزوم.
3- توانائ��ی ارائه تضمین ش��رکت در مناقصه )در صورت تائید در ارزیابی کیفی مناقصه گ��ران( و همچنین تضمین انجام تعهدات به 

میزان ده درصد مجموع مبلغ پیشنهادی )در صورت برنده شدن در مناقصه(.
4-داشتن شناسه ملی جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

5- داشتن صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضاء جامعه حسابداران رسمی، مطابق با ماده 2 
آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی، الزامی می باشد.

2( نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار
شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند، واقع در استان مرکزی، اراک- کیلومتر 20 جاده بروجرد- تلفن: 33674541-4 -086

3( مهلت و محل دریافت فرمهای استعالم ارزیابی کیفی
متقاضیانی که دارای ش��رایط اولیه )بند ب( بوده و آمادگی الزم جهت انجام هر یک از مناقصه های مذکور را دارند می توانند پس از 
انتش��ار آگهی نوبت دوم )س��ه روز پس از انتش��ار آگهی نوبت اول( به مدت پنج روز کاری فرمهای استعالم ارزیابی کیفی را از پایگاه 

اینترنتی WWW.IKORC.IR دریافت و براساس آن مدارک الزمه را تکمیل و به این شرکت ارسال یا تحویل نمایند.
4( محل و زمان تحویل اسناد ارزیابی کیفی )تکمیل شده توسط متقاضیان(

مهلت تحویل اس��ناد ارزیابی کیفی توس��ط مناقصه گران، دو هفته پس از دریافت فرمهای اس��تعالم ارزیابی می باش��د. ضمنا محل 
تحویل یا ارس��ال فرمها و مدارک تکمیل ش��ده، به نشانی اراک- کیلومتر 20 جاده بروجرد- سه راهی شازند- شرکت پاالیش نفت 
امام خمینی)ره( ش��ازند- اداره تدارکات و امور کاال- کدپس��تی 41111-38671- س��اختمان ب- طبقه همکف اتاق 118- تلفن: 
33490833-086 )آقای جالئی( می باش��د. بدیهی اس��ت به مدارک ارس��الی بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد ضمنا 
این ش��رکت حق و اختیار تام و تمام قبول یا رد هر یک یا کلیه پیش��نهادهای رسیده را دارا می باشد و دادن پیشنهاد و ارائه اسناد 
و مدارک هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نمی کند. الزم به ذکر اس��ت دس��تگاه مناقصه گزار پس از وصول اسناد ارزیابی کیفی 

ظرف مدت یک ماه نسبت به اعالم اسامی واجدین شرایط اقدام خواهد نمود.
توجه: مناقصه گران نخست با مراجعه به سایت این شرکت )همزمان با انتشار آگهی نوبت دوم( می بایست دو برگ فرم ارزیابی کیفی 
را اخذ و پس از تکمیل به همراه مدارک مربوطه و در موعد مقرر به آدرس این ش��رکت ارس��ال یا تحویل نمایند. این ش��رکت نیز از 

متقاضیانی که حداقل امتیاز قابل قبول را کسب نموده باشند، جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد.

شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند »سهامی عام«

روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند

نوبت دوم شماره مجوز: 288263

WWW.IKORC.IR:آدرس اینترنتی *
م الف 1171

»آگهی ارزیابی کیفی سازندگان«

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 دوم

  كيهان ورزشي قديمي ترين مجله ورزشي ايران 

شنبه هر هفته بصورت سراسري  منتشر مي شود

بارکد 0791034

آگهی تغییرات شرکت کیمیا غرب آبیدر 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 232920

 و شناسه ملی 10610068488
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1392/4/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زهرا رضائی 
0010209263 ب��ه عن��وان بازرس اصل��ی و رضا ظفری 
0063710668 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال 

مالی انتخاب گردیدند.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
م الف 58571

م الف 2868

1( دستگاه مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی شهیدبهشتی

2( موض�وع مناقص�ه: واگذاری ام��ور مرکز کاهش آس��یب گذری 
)DIC( شبکه بهداشت و درمان ورامین

7/500/000ری��ال  مناقص�ه:  در  ش�رکت  س�پرده  مبل�غ   )3
)هفت میلیون و پانصدهزار ریال( به صورت ضمانتنامه بانکی یا رسید 

پرداخت نقدی
4( شرایط شرکت کنندگان: اشخاص حقیقی شرکت کننده بایستی 
حداقل دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رش��ته های پیراپزشکی 
)بهیاری، پرستاری، مامایی، هوشبری، بهداشت عمومی، روانشناسی، 
علوم آزمایش��گاهی( بوده و اساسنامه شرکت های حقوقی و تعاونی ها 
بایستی در زمینه فعالیت های کاهش آسیب و راه اندازی مرکز مذکور باشد.

5( محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: تهران، بزرگراه شهید 
چمران، ولنجک، خیابان یمن، خیابان شهید اعرابی، جنب بیمارستان 
آیت ا... طالقانی، دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی 
شهید بهش��تی، ساختمان ش��ماره)1( س��تاد، طبقه دوم، دبیرخانه 

مدیریت تشکیالت، آموزش و بودجه برنامه ای
6( مهلت دریافت اسناد: 7 روز پس از چاپ آگهی نوبت اول

7( شرکت کنندگان بایستی بابت هزینه خرید اسناد مبلغ 50/000ریال 
به شماره حساب 99901603 به نام درآمد غیرقابل برداشت نزد بانک 
رفاه کارگران شعبه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی کد196 واریز 

و رسید آن را همراه با معرفی نامه کتبی ارائه نمایند.
* هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

»آگهی مناقصه عمومی«

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

سال هفتادو دوم q  شماره q 20604  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه16صفحه ویژه نامه خودرو و نیازمندي های ویژه تهران( دو شنبه 8 مهر q  1392 24 ذیقعده q  1434 30 سپتامبر2013

خبر ویژه
یادداشت روز

کشف100تن داروی قاچاق در تهران

* صح��ن حضرت زهرا)س( در نج��ف، بیمارس��تان 120 تختخوابی امام 
س��جاد)ع( در کرب��ال، مجم��ع سیدالش��هدا در کربال و توس��عه خیمه گاه 
سیدالش��هدا از جمله طرح هایی اس��ت که با همت م��ردم ایران در عتبات 
عالیات در حال ساخت است.                                                صفحه9

* وزیر راه و شهرسازی: با کمک وزارت امور اقتصادی و دارایی، 

نظام مالیاتی به نفع طوالنی شدن مدت اجاره طراحی می شود.

* برای آنکه مسکن مهر دچار توقف نشود، یک پست جدید به 

عنوان مشاور وزیر در امور مسکن مهر ایجاد کرده ایم.

* رئیس اتحادیه کش��وری ط��ال و جواهر: رویکرد بانک 

مرکزی اجازه کاهش قیمت ارز را نمی دهد.

* قیمت س��که طرح جدید دیروز نس��بت به روز شنبه 

25هزار تومان افزایش یافت.                       صفحه4

قرارداد اجاره مسکن
 2 ساله می شود

* 7 کش��ته و 10 مج��روح در درگیری ه��ای 

خونین بعلبک لبنان.

* اح��کام زندان دادگاه آل خلیفه برای 50 تن 

از شیعیان بحرین.

* تظاهرات ضد حکومتی در پایتخت اس��پانیا؛ 

نظام پادشاهی باید برچیده شود.

* وزیر خارجه آلمان خواس��تار اصالح ساختار 

شورای امنیت شد.                       صفحه آخر

وزیر خارجه سوریه: سرنوشت بشار اسد را 
مردم تعیین می کنند نه کنفرانس ژنو2

عملیات تروریستی در پیشاور
37 کشته و 75 مجروح بر جای گذاشت

شرط های آمريکا برای حذف تحريم
ايران را دچار شوک می كند

نیویورک تایمز:

150 طرح عمرانی عتبات عالیات را
ایرانی ها اجرا می کنند

صفحه2 صفحه2

صفحه11

* سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: اگر آمریکایی ها در ادعای خود مبنی بر حسن نیت در برخورد با ایران 
صادق هستند، به دشمنی با ملت ایران پایان دهند.

* آیت اهلل ممدوحی عضو مجلس خبرگان: قدم اول در اثبات حسن نیت آمریکا لغو تحریم ها و تأیید کامل برنامه 
هسته ای کشورمان است.

* محمدحسن قدیری ابیانه کارشناس مسائل سیاسی: ایران با اتخاذ دیپلماسی نرمش قهرمانانه فرصت جدیدی 
به آمریکا داده است.

* مسعود میرکاظمی: مقامات دولت به مذاکره با آمریکا دلخوش نباشند و برای پیشرفت کشور تالش کنند.     صفحه2

* تروریست ها غیرنظامیان را در بازار پیشاور با انفجار 
نارنجک و خودروی بمب گذاری شده هدف قرار دادند.

* تع��داد زی��ادی زن و کودک بر اثر ای��ن انفجارها در 
آتش سوختند.

* در این حمله تروریستی تعدادی مغازه طعمه حریق 
شد.

* مناب��ع رس��می از احتم��ال افزایش تلف��ات در این 
انفجارها خبر دادند.                           صفحه آخر

کارشناسان و فعاالن سیاسی:

گام اول آمریکا در اثبات حسن نیت 
لغو تحریم هاست

* نیویورک تایمز: برای رسیدن به توافق با آمریکا، ایران باید راکتور آب 
سنگین اراک را تعطیل و تاسیسات زیرزمینی فردو را تخریب کند!

* شفافیت فعالیت های هسته ای ایران کافی نیست.
* بعید است که کنگره آمریکا تحریم های ضد ایرانی را لغو کند.

* برای اوباما س��وال این است که آیا به آینده نگاه کند و به توقف تولید 
مواد هس��ته ای در ایران امیدوار باش��د یا بر تفتیش جزئیات فعالیت های 

هسته ای گذشته ایران پافشاری کند.
* سوزان رایس: تحریم ها تا زمانی که به ایران اطمینان پیدا نکنیم پا برجا 

خواهد ماند.
* به گفته اوباما، ایران تنها حق اس��تفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را 

دارد و نه حق غنی سازی اورانیوم را!
* مش��اور امنیت ملی آمریکا مدعی ش��د اوباما از حق ای��ران در زمینه 

غنی سازی اورانیوم صحبت نکرده است.
* آمریکا و اسرائیل در خصوص پرونده هسته ای ایران هم نظر هستند.

* س��اندی تایمز: نتانیاهو در دیدار روز دوش��نبه )ام��روز( خود با اوباما 
گزارشی را به وی ارائه می کند که در آن ادعا شده ایران از زمان روی کار 
آمدن روحانی پیش��رفت قابل مالحظه ای در برنامه هسته ای خود داشته 
است.                                                                       صفحه3

* رویتر: تحریم ها لغو نخواهد شد کنگره آمریکا حامی اسرائیل است
* فهرست طوالنی مطالبات غرب و ناامیدی از سخنان روحانی 

* هزینه تلفن اوباما برای روحانی

آلبوم عکس 
یک نزول خور

  احترام به نماینده ایران
نه« به آمریکاست  به خاطر»


