
صنای�ع حدید درنظ��ر دارد انجام خدمات یادش��ده را بمدت 
یکس��ال به پیمان��کار واجد ش��رایط واگذار نمای��د. متقاضیان 
جهت دریافت اسناد مناقصه می توانند طی یک هفته از انتشار 
آگه��ی نوب��ت دوم، نماینده خ��ود را با معرفی نام��ه همه روزه 
بج��ز پنجش��نبه و روزهای تعطیل از س��اعت 7:30 الی 12 به 
آدرس تهران- کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج- خیابان سپاه 
اسالم)36( مراجعه و جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن های 

3-44905671 داخلی315 و 365 تماس حاصل فرمایند.
هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهی مناقصه خدمات عمومی 
نظافت محوطه و ابنیه 

نگهداری فضای سبز و آبدارخانه

 م الف 3727

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران- مدیریت بازرگانی
SATAMموضوع مناقصه: خرید تعداد 1490 عدد قطعات مختلف میتر

DSS-92091-TR طی تقاضای شماره
تاریخ، مهلت، نشانی محل دریافت و تحویل استعالم کیفی مناقصه گران:

از کلی��ه تولیدکنن��دگان مربوط��ه دعوت بعمل می آید حداکثر ظ��رف مدت دو هفته از تاریخ انتش��ار آخرین آگهی 
 WWW.MONAGHESE.NIOPDC.IR و WWW.IETS.MPORG.IR روزنامه ب��ا مراجعه به س��ایتهای
بخش مناقصات س��تاد نس��بت به تکمیل فرم ارزیابی کیفی مربوط به مناقصه گران اقدام و این فرم را به همراه سایر 
مدارک درخواس��تی به اداره خریدهای داخلی این ش��رکت واقع در تهران- خیابان ایرانشهر شمالی- روبه روی پارک 

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

تضمی�ن ش�رکت در مناقصه: مبلغ 86/138/000 ری��ال که به صورت ضمانتنامه بانکی و ی��ا وجه نقد قابل ارائه 
می باشد.

فراخوان مناقصه عمومی
دو مرحله ای

م الف 3592

نوبت دوم

 با اهدای خون زندگی را هدیه کنیم 
 روابط عمومی انتقال خون استان تهران 

با عنایت به مفاد مواد )4(، )12( و )13( ابالغیه شماره 130890- 
83/11/17 )قانون برگزاری مناقصات(، ش��رکت س��اخت و توسعه 
زیربناه��ای حم��ل و نقل کش��ور در نظر دارد طراح�ی و اجرای 
بخشی از راه  آهن برقی آمل- الریجان- رودهن را )به صورت 
طرح و ساخت( و براساس قیمت های فهرست بهاء سال 1392 راه 
و بان��د، راه  آهن و فرودگاه و با مش��خصات اصلی زیر پس از انجام 

مرحله ارزیابی کیفی به مناقصه بگذارد:
1-کارفرما: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

2-مهندس مشاور کارفرما: مهندسین مشاور پاسیلو
3-عن�وان پروژه: طراحی و اجرای راه آهن برقی آمل- الریجان- 

رودهن- بصورت طرح و اجرا
4-ش�رایط اخذ اس�ناد ارزیابی: پیمانکاران دارای گواهینامه 
طرح و س��اخت در رش��ته راه و ترابری با تخص��ص حمل ونقل 
ریل��ی با حداقل پایه 1 و یا پیمان��کاران دارای گواهی صالحیت 
پیمان��کاری در رش��ته راه و تراب��ری با حداقل پایه 1 به ش��رط 
مش��ارکت مدنی با یک مش��اور دارای گواهی صالحیت حمل و 
نقل ریلی با پایه 1 )مش��ارکت هر مشاور و پیمانکار فقط در یک 

گروه مجاز می باشد(
5-محل انجام عملیات و موقعیت جغرافیائی: استان مازندران

6-ن�وع عملی�ات عبارت اس�ت از: طراحی و اج��رای راه آهن 
بصورت طرح و اجرا )بصورت راه آهن برقی(

7-محل تحویل اسناد ارزیابی: اداره کل امور پیمان و رسیدگی 
فنی به آدرس: تهران- خیابان ش��هید دس��تگردی )ظفر(- خیابان 
فرید افشار- نبش آرش- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل 

و نقل کشور- طبقه دوم جنوبی- شماره تلفن 22228131
از ش��رکتهای پیمان��کاری داوطل��ب مناقصه حائز ش��رایط تقاضا 
می شود جهت مش��ارکت در مناقصه فوق و دریافت اسناد ارزیابی 
مربوطه با در دست داشتن نامه اعالم آمادگی و معرفی نامه حداکثر 
تا 10 روز پس از انتش��ار آگهی به مهندس��ین مشاور پاسیلو واقع 
در: تهران مفتح ش��مالی- کوچه آرام- پالک 37 مراجعه فرمایند. 

شماره تلفن: 88838280-88821884
ضمن��ا آخرین مهلت تکمیل و ارائه اس��ناد و مدارک ش��رکت در 
مناقصه دو هفته پس از تاریخ انتشار آخرین آگهی می باشد. ارسال 
اس��ناد و مدارک تکمیل ش��ده هیچگونه تعه��دی در زمینه انعقاد 
ق��رارداد با متقاضیان برای ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهای 
حمل و نقل کش��ور ایجاد نمی کند. فرم آگه��ی الکترونیکی مناقصه 
از طریق صفحه الکترونیکی پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات به 

نشانیhttp://iets. mporg.ir قابل دسترسی است. 
وزارت راه و شهرسازی

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

آگهی فراخوان نخست ارزیابی کیفی
 تجدید مناقصه شماره 92-8

م الف 3750

شرکت آب و فاضالب استان قزوین )مناقصه گزار( درنظر دارد در اجرای قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه معامالت شرکت های 
آب و فاضالب پروژه تهیه، بارگیری، حمل، آزمایش و بازرسی، تخلیه و تحویل اتصاالت انشعاب آب )شیر خودکار برنزی و 
شیر شبکه برنزی( را با مشخصات ذیل و شرایط تعیین شده، از طریق مناقصه عمومی )دو مرحله ای( خریداری نماید، لذا از کلیه 
واجدین صالحیتی که تمایل به شرکت در این مناقصه را دارند دعوت می گردد، بمنظور خرید اسناد مناقصه از تاریخ 1392/9/5 لغایت 
1392/9/10 با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200،000ریال به حساب شماره 4046865589 و شناسه 370008027103 
بانک ملت ش��عبه چهارراه ولیعصر قزوین به نام ش��رکت آب و فاضالب اس��تان قزوین در س��اعات اداری روزهای غیرتعطیل به واحد 
قراردادهای این شرکت مراجعه و پیشنهادات خود را نیز تا ساعت 13 مورخه 1392/9/20 به واحد دبیرخانه این شرکت تسلیم نمایند. 
ضمناً زمان بازگش��ائی پیش��نهادات ساعت 13:30 مورخه 1392/9/20 می باش��د. همچنین به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، 

مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی مناقصه واصل شود مطلقا  ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نشانی مناقصه گذار: قزوین، چهارراه ولی عصر»عج«، بلوار آیت ا... خامنه ای، کوچه گلستان پنجم، شماره4
تلفن تماس: 3349051-4، 0281

ضمناً هزینه درج آگهی بعهده برنده )برندگان( مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه خرید
شرکت آب و فاضالب  )92/14(

استان قزوین )سهامی خاص(

نوبت اول

تضمین شرکت در مناقصه )به  ریال(تعدادنوع اتصاالتردیف
8500233،000،000شیر خودکار برنزی "13/4
100015،600،000شیر خودکار برنزی "21/2
150059،700،000شیر خودکار برنزی "31
8500258،400،000شیر شبکه برنزی "43/4
100019،500،000شیر شبکه برنزی "51/2
150075،300،000شیر شبکه برنزی "61

»روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری استان قزوین«

ش�رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان درنظر 
دارد احداث اس�تخر آب آتش نش�انی انبار ش�هید باهنر را به 
صورت EPC از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران ذی صالح طبق 

شرایط ذیل واگذار نماید.
ل��ذا از کلیه متقاضیان و ش��رکت هایی که دارای س��وابق کاری مفید 
و تخصص الزم دراین خصوص می باش��ند دع��وت به عمل می آید از 
تاریخ انتش��ار آکهی ظرف مدت 15/ پانزده روز برای دریافت اسناد و 
اوراق مناقصه به دبیرخانه کمیسیون مناقصات این شرکت به نشانی: 
بندرعباس- بلوار پاس��داران-جنب اسکله شهید باهنر و شماره تلفن 

تماس 3-5423272 مراجعه نمایند.
1-مبلغ ضمانت نامه ش��رکت در مناقصه 29/000/000 )بیست و نه 

میلیون( ریال
2- مدت اجرای کار 4 ماه.

3-دارای حداقل رتبه 5 ابنیه.
4- ارائ��ه فی��ش بانکی به مبلغ 100/000 ریال به ش��ماره حس��اب 
420060100000 بانک ملی ش��عبه ش��رکت نفت بندرعباس بابت 

خرید اسناد مناقصه.
5- اح��راز امتی��از قابل قب��ول »60« براس��اس معیاره��ای ارزیابی 
توانمندی بهداش��تی، ایمنی و زیس��ت محیط��ی و همچنین ارزیابی 

کیفی و فنی الزامی می باشد.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
یک مرحله ای شماره 2/خ م ه/92

شماره مجوز 47774

روابط عمومی

اداره کل خط و س�ازه های فنی راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران در نظر دارد، بنا بر آئین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون 
برگزاری مناقصات مصوبه ش��ماره 84136/ت 33560 ه� مورخ 
85/7/16 نس��بت به شناس��ایی تامین کنن��دگان کاالی صاحب 

صالحیت جهت دعوت به مناقصه ای به شرح زیر اقدام نماید:
1- ش�رح مختصر موضوع مناقصه: خرید )700/000( عدد 

uic60 پد
2- مدت زمان تحویل: نه/ 9 ماه

عالقه من��دان می توانن��د جهت دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی، از 
تاریخ آخرین نش��ر آگهی تا مورخ 92/9/13 به نشانی سایتهای 
ملی مناقصات HTTP://IETS.MPORG.IR- و س��ایت 
 -HTTP://KHAT.RAI.IR اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن ج.ا.ا
مراجعه و اس��ناد تکمیل شده را حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
شنبه، مورخ 92/9/30 بصورت در بسته و ممهور به مهر شرکت 
به آدرس: تهران- میدان راه آهن- س��اختمان شهیدنوری- طبقه 
دوم- دبیرخانه اداره کل خط و س��ازه های فنی- تحویل و رسید 
دریافت دارند. این اداره پس از ارزیابی اس��ناد تحویلی، نسبت به 
دعوت از تامین کنندگان کاالی واجد ش��رایط جهت خرید اسناد 
مناقص��ه دعوت بعمل خواه��د آورد. بدیهی اس��ت ارائه مدارک 
فوق الذک��ر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان برای ش��رکت در 

مناقصه ایجاد نخواهد نمود.
اس��ناد از طریق س��ایت HTTP://IETS.MPORG.IR یا 
HTTP://KHAT.RAI.IR بصورت رایگان قابل دسترسی 
می باش��د، در غیر اینص��ورت مناقصه گران می توانن��د با معرفی 
نماینده خود به این اداره کل نسبت به دریافت اسناد دیجیتالی 

از گروه IT اقدام نمایند.
هزینه چاپ و نشر آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

راه آهن جمهوری اسالمی ایران

 آگهی فراخوان
 شماره 92/12/ص 31 

م الف 3764

دانش�گاه علوم پزش�کی و خدمات بهداش�تی درمانی اس�تان 
هرم�زگان در نظ��ر دارد: جه��ت واگ�ذاری مح�ل و تجهی�زات 
داروخانه ه�ای مراک�ز درمانی خود به بخ�ش خصوصی از طریق 
ارزیابی کیفی نس��بت به شناس��ایی پیمان��کاران واجد ش��رایط اقدام 
نمای��د. ل��ذا بدینوس��یله از اش��خاص حقیقی و حقوق��ی صالحیت دار 
دعوت می گردد از تاریخ نش��ر آگهی لغایت 92/9/20 جهت ارس��ال یا 
تحویل مدارک ذیل به نش��انی: بندرعباس- بلوار شهید چمران- جنب 
استانداری- دانشگاه علوم پزش��کی هرمزگان- طبقه همکف دبیرخانه 

مرکزی دانشگاه اقدام نمایند.
* پروانه دائم داروس��ازی )داروس��ازان دارای پروانه داروس��ازی نباید 

همزمان پروانه موسسه پزشکی دیگری به نام آنها صادر شده باشد.(
* مجوز تأسیس داروخانه

* س��وابق و تجربه ش��رکت با اولویت  داروخانه های بیمارس��تانی )در 
صورت موجودبودن(

* کپ��ی شناس��نامه و کارت ملی دارن��دگان حق امض��اء مجاز، کپی 
اساس��نامه، آگهی تأس��یس، آگهی آخرین تغییرات و کارت اقتصادی 
12 رقمی ش��رکت به همراه مجوز فعالیت ش��رکت )اشخاص حقوقی(، 

مدارک تحصیلی اعضای هیئت مدیره شرکت
* پرینت حساب در گردش شرکت و اشخاص حقیقی

- این آگهی به منظور ارزشیابی پیمانکاران انتشار یافته و مبین هیچگونه 
رقابت یا مناقصه ای نمی باش��د و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان پس از 

ارزیابی از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آورد.

آگهی فراخوان
 شناسایی و ارزیابی 

دانشگاه علوم پزشکیپیمانکار
و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
 و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان

سال هفتادو دوم q  شماره q 20649  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نيازمندي های ویژه تهران( سه شنبه 5 آ ذر q  1392 22 محرم q  1435 26 نوامبر2013

خبر ویژه

صفحه2

اعتراض به قانون جدید مهار تظاهرات در مصر

* رئیس جمهور موقت مصر قانون جنجال برانگیز مهار تظاهرات را تصویب کرد.
* طبق این قانون از این پس هیچ کس اجازه ندارد بدون اجازه دولت راهپیمایی یا هرگونه تجمعی برگزار کند.

* کارشناسان: این قانون فقط با هدف سرکوب شدیدتر طرفداران اخوان المسلمین تصویب شده است.
* 11 سازمان حقوق بشری تصویب این قانون را محکوم کردند.                                             صفحه آخر

* رحم��ت اهلل حافظ��ی: عام��ل اصلی آلودگی ه��وا در ته��ران خودروها و 
موتورسیکلت های غیراستاندارد هستند.

* نمایندگان مجلس که نس��بت به آلودگی ه��وا ابراز نگرانی می کنند چرا 
قانون معاینه فنی را اصالح نمی کنند.

* مراکز معاینه فنی ما غیراس��تاندارد است و موسسه استاندارد باید بر این 
مراکز نظارت کند.

        صفحه11

* درگیری مام��وران امنیتی ترکیه با مخالفان 

اردوغان در اسالمبول.

* تداوم نقض حقوق بش��ر در بحرین از سوی 

رژیم آل خلیفه.

* وزیر خارجه رژیم صهیونیستی: غزه را دوباره 

اشغال می کنیم!

* بررسی ناآرامی های لیبی در اجالس سه جانبه 

لندن.                                        صفحه آخر

عملیات تازه ارتش سوریه
برای سرکوب تروریست ها در حومه دمشق

* ایران ب��ا اندونزی به منظور ص��ادرات خدمات فنی و 

مهندسی صنعت نفت و احیای حدود 1000 چاه مرده و 

قدیمی این کشور، به توافق های اولیه دست یافت.

* ص��ادرات نفت ایران 285 هزار بش��که در روز افزایش 

می یابد.

* قائم مقام وزیر نیرو: مش��ترکان فقط 30 درصد هزینه 

تمام شده آب را می پردازند.

* سخنگوی دولت: الیحه بودجه در وقت قانونی تقدیم 

مجلس می شود.

صفحه4

ایران 1000 چاه نفت اندونزی را
احیا می کند

یادداشت روز

صفحه2

رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر:

خودروسازان در آلوده کردن هوا مقصرند
باید خسارت بدهند

توافق ایران و 1+5 همچنان خبر اول دنیا

بازتاب گسترده توافق ژنو
در رسانه های جهان

* اندیش��کده بروکینگز: این توافق موجب تضعیف شأن و جایگاه آمریکا در 
خاورمیانه می شود.

* آمریکا باید مس��ائل گس��ترده تر منطقه ای از جمله مس��ئله سوریه را در 
بحث های مربوط به توافق نهایی با ایران وارد کند.

* نیویورک تایمز: براس��اس این توافق ایران بیش��تر ساختار هسته ای خود و 
آمریکا نیز تحریم های اصلی را حفظ می کند.

* در توافقنامه موقت گفته می ش��ود، توافقنامه جامع برنامه غنی س��ازی را 
امکان پذیر می سازد که البته دارای شفافیت و محدودیت های عملی باشد.

* دویچه وله: توافق هسته ای ژنو برای همه طرف ها امتیاز و فوایدی دارد اما 
برنده اصلی ملت ایران است.

* ش��بکه المنار لبنان: ایران موفق شد حق تاریخی خود در غنی سازی را از 
غرب بگیرد و این نش��ان داد دیپلماسی مقاومت بسیار موفق تر از دیپلماسی 

تسلیم است.
* وال استریت ژورنال با انتقاد شدید از توافق ژنو آن را گامی در جهت تبدیل 

شدن ایران به قدرتی هسته ای دانست.
* ش��بکه پی بی اس آمریکا: در توافق ژنو عباراتی اس��ت که اگر نه مش��خصا 
به حق غنی س��ازی، به امکان غنی س��ازی در سطح صلح آمیز در داخل ایران 

اشاره دارد.
* لس آنجلس تایمز: ماراتن مذاکرات ژنو با نتیجه برد- برد به پایان رسید.

صفحه

ادامه نقض توافقنامه ژنو از سوی آمریکا  

جان کری: هدف از مذاکرات 
برچیدن برنامه هسته ای ایران است!

* وزی��ر خارج��ه آمری��کا ک��ه 
تنها س��اعتی پ��س از توافق ژنو، 
بانقض آن حق غنی سازی ایران 
را ان��کار کرده ب��ود در اظهارات 
قانون شکنانه دیگری اعالم کرد؛ 
هدف از مذاکرات برچیدن برنامه 

هسته ای ایران است!
* جان کری: ما تضمین می کنیم که 
ایران توانایی هس��ته ای خود را برای 
تهدید اسرائیل گسترش نخواهد داد  

توافق ژنو گام آغازین است.

* مس��ئله اصل��ی در تواف��ق هس��ته ای با ای��ران اعتماد نیس��ت بلکه 
راستی آزمایی است! 

* یک برنامه هسته ای صلح آمیز به مفهوم داشتن حق غنی سازی نیست.
* ویلیام هیگ وزیر امور خارجه انگلیس: این که ایرانی ها می گویند در 

متن توافقنامه به آنها حق غنی سازی داده شده است حقیقت ندارد!
صفحه2

ُدم رضاخانی 
اصحاب فتنه ! * دیگر خیلی دیر شده، برنامه هسته ای ایران را نمی شود متوقف کرد

* کاسه ای زیر نیم کاسه بیانیه است؟!

مقام صهیونیست: توافق ژنو
برای اسرائیل بد نیست


