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ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

کیه��ان  هفتگ��ی  مجل��ه 
مطال��ب  ح��اوی  ورزش��ی 
خواندن��ی، تحلیل، گزارش، 
مصاحب��ه، میزگرد، رودررو 
و... آخرین خبرها از ورزش  
ایران و جهان امروز ش��نبه 
سراس��ر  در   )92 آذر   9(

کشور منتشر شد.
دراینشمارهمیخوانیم:
ورزش  خ��وب  روزه��ای   *
)چشم انداز هفته(، نشانه های 
ورزش پاک، گزارش مسابقه 
بین  مهدوی کیا  خداحافظی 

ستارگان پرسپولیس و ستارگان آس میالن، نگاهی به لیگ برتر بسکتبال 
کشور، عملکرد والیبالیست های کشورمان در جام قهرمان قهرمانان )توکیو 
2013(، نگاه چند بعدی به س��امان نریمان جهان،  دانیال داوری سرپنجه 
و خ��وش قد و قامت، گزارش آغاز دور برگش��ت لیگ برت��ر فوتبال ایران،  
گزارش مس��ابقات لیگ های دس��ته اول و دوم ایران، ساحلی بازان چشم ها 
را خیره کردند، گزارش مس��ابقات پایه فوتبال در تهران... پوستر: تیم ملی 

والیبال و فرهاد ظریف.

مجله کیهان ورزشی منتشر شد

شرکتپایانههاینفتیایران درنظر دارد 2 قلم لوله 60 و 72 
اینچ فوالدی را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

92/37/MM :1-شمارهمناقصه
2-ش�رحمختصرکاالومقدارموردنیاز:خرید 2 قلم لوله 60 

و 72 اینچ فوالدی
3-مبلغتضمینش�رکتدرمناقصه:مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه ب��ه مبلغ 150/000/000 )یکص��دو پنجاه میلیون( ریال 

می باشد.
4-نوعتضمینشرکتدرمناقصه:ضمانت نامه بانکی معتبر یا 

واریز وجه نقدی به حساب شرکت پایانه های نفتی ایران.
5-نامونشانیمناقصهگزارومکانگشایشپاکات: تهران- 
میدان آرژانتین اول خیابان بیهقی روبروی بانک سامان پالک 28 
س��اختمان شماره 11 ش��رکت ملی نفت ایران- طبقه اول- دفتر 
هماهنگی شرکت پایانه های نفتی ایران اداره پژوهش و شناسایی 
مناب��ع کاال تلف��ن 88732221 و 88536216 داخل��ی 21440 

نمابر 88534824
6-مح�لدریافتاس�نادمناقصهوتحویلپیش�نهادهای
مناقصهگ�ران: مناقصه گ��ران می توانن��د جهت دریافت اس��ناد 
مناقص��ه و تحویل پیش��نهادهای فنی و مالی پ��س از واریز مبلغ 
200/000 ری��ال به ش��ماره حس��اب 0103895685007 بانک 

صادرات شعبه مرکزی خارک به نام شرکت پایانه های نفتی ایران 
صبح ها از س��اعت 9 الی 12 و بعدازظهر از ساعت 14 الی 15:30 
به هم��راه معرفی نامه ب��ه آدرس مناقصه گزار من��درج در بند 5 

مراجعه نمایند.
7-آخری�نمهلتدریافتاس�نادمناقص�ه:14 روز پس از 

انتشار نوبت دوم درج فراخوان در روزنامه های کثیراالنتشار.
8-آخرینمهلتارایهپیشنهادها: 14 روز پس از پایان مهلت 

دریافت اسناد مناقصه.
9-زمانگش�ایشپیش�نهادهایفنیمناقصهگران: 2 روز 
کاری پس از پایان زمان ارایه پیش��نهادها )در صورت کامل بودن 

تعداد پیشنهادهای دریافتی( 
- متقاضیان جهت اطالعات بیش��تر می توانند به نشانی اینترنتی 

ذیل مراجعه نمایند.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
خرید 2 قلم لوله 60 و72 اینچ فوالدی

روابط عمومی
شرکت پایانه های نفتی ایران

نوبتدوم

مالف1873

شرکت ملی نفت ایران
شرکت پایانه های نفتی ایران 

)سهامی خاص(

WWW.NIOC-IOTC.COM

WWW.SHANA.IR

1-نامدستگاهمناقصهگزار: شرکت آب و فاضالب روستایی استان هرمزگان
2-آدرسدس�تگاهمناقصهگزار:بندرعباس- بلوار امام حس��ین)ع(- جنب اداره استاندارد 

شرکت آب و فاضالب روستائی استان هرمزگان
3-موضوعمناقصه:بهره برداری، راه اندازی و نگهداری یک دستگاه آب شیرین کن به ظرفیت 
1200 متر مکعب در ش��بانه روز با فن آوری RO به روش قرارداد ROO در روس��تای هرنگ 

شهرستان بستک
4-دستگاهنظارت: معاون طرح و توسعه دستگاه مناقصه گزار

5-نوعتضمینشرکتدرمناقصه: ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی یا واریز وجه نقد به حساب 
شماره 2175215433009 بانک ملی ایران شعبه گلشهر بندرعباس بنام دستگاه مناقصه گزار

6-مبلغتضمینشرکتدرمناقصه: 120/000/000 ریال
7-قیمتاس�نادمناقصهوش�مارهحس�اب: واریز مبلغ 700/000 ریال به حساب سپهر 
ش��ماره 2195215491005 بانک صادرات ش��عبه س��ه راه آزادگان بندرعباس بنام دس��تگاه 

مناقصه گزار
8-مهلتفروشاسنادمناقصه: 92/9/9 لغایت 92/9/19

9-محلدریافتاسنادمناقصه: اداره حقوقی و قراردادها و رسیدگی به شکایات
10-محلومهلتتحویلپیش�نهادات:دبیرخانه ش��رکت آب و فاضالب روس��تائی استان 

هرمزگان- مورخ 92/9/30 پایان ساعت اداری
11-مکانبازگش�اییپیش�نهادات:سالن کنفرانس ش��رکت آب و فاضالب روستائی استان 

هرمزگان
12-تاریخبازگشائیپیشنهادات: 92/10/1 ساعت 9 صبح

13- حداقل تعداد مناقصه گران جهت بازگشائی پیشنهادات تحویل سه پاکت می باشد.
14- سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.

15- آگهی فوق در پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات کش��ور و سایت مناقصه و مزایده شرکت 
مهندسی آبفای کشور به آدرسtender.nww.co.ir-Iets.mporg.irدرج خواهد شد.

16- جهت اطالع بیش��تر می توانید به سایت شرکت به آدرسwww.abfarhor.irمراجعه 
نمائید.

17- کلیه هزینه های درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
تذکر:به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده مخدوش، سپرده کمتر از میزان مقرر، چک شخصی 
و نظایر آن و یا فاقد امضاء، مش��روط، مخدوش و پیش��نهادهایی که پس از مهلت مقرر ارس��ال 
ش��ود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. ارائه ش��ماره اقتصادی و شناسه ملی و رعایت الزامات 

ایمنی توسط کلیه مناقصه گران الزامی می باشد.

)بدون آب کتاب زندگی بسته می شود(

وزارتنیروآگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شرکتآبوفاضالبروستاییاستانهرمزگان

شرکت آب و فاضالب روستائی استان هرمزگان

ش�رکتمدیری�تتولیدبرقهرم�زگاندر نظر دارد خریدپمپمازوت را از طریق مناقصه عمومی به انجام برس��اند. ل��ذا از کلیه داوطلبان 
واجد ش��رایط دعوت می گردد جهت بازدید و دریافت اس��ناد شرکت در مناقصه ضمن واریز مبلغ 200/000 ریال به حساب جاری سپهر به شماره 
0104672500005 نزد بانک صادرات ش��عبه ش��هید رجایی بندرعباس به نام این ش��رکت و با ارائه فیش مربوطه و مدارک ذیل حداکثر تا پایان 
س��اعت اداری روز ش��نبه مورخ 92/9/23 به آدرس بندرعباس- جاده اسکله ش��هید رجایی- نیروگاه بندرعباس- امور تدارکات - واحد مناقصات و 
قراردادها و یا تهران- میدان ونک- خیابان برزیل- س��اختمان توانیر- بلوک 2- طبقه 3- دفتر ش��رکت مدیریت تولید برق هرمزگان مراجعه و با 
ش��ماره تلفن های 88773049 و 84773626  تماس حاصل نمایند، س��ایر اطالعات تکمیلی در اس��ناد مناقصه درج گردیده اس��ت. ضمنا آخرین 
مهلت دریافت پیش��نهادات )تحویل پاکات( مربوطه روز ش��نبه مورخ 92/10/14 و گش��ایش پاکات روز یک ش��نبه 92/10/15 می باشد. بازگشایی 
پاکت ج متعاقبا اعالم می گردد. الزم بذکر اس��ت مناقصه گران می بایس��ت پاکات پیش��نهادات خود را فقط به آدرس بندرعباس- نیروگاه برق- امور 

تدارکات تحویل نمایند.

»آگهی مناقصه عمومی«
)نوبتاول(دومرحله ای وزارتنیرو

شرکتمدیریتتولیدبرقهرمزگان)سهامیخاص(

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

شمارهردیف
تضمینشرکتدرموضوعمناقصهمناقصه

مبلغتضمینشرکتمدارکموردنیازجهتاخذاسنادمناقصهمناقصه
درمناقصه)ریال(

خرید پمپ مازوت نیروگاه 192/14
بندرعباس

1- ضمانتنامه بانکی
2- واریز وجه

1- ارائه معرفی نامه کتبی
2- داشتن شخصیت حقوقی

3- ارائه سابقه کار )حداقل یک کار مشابه(
220.000.000

ارائهکداقتصادیالزامیاست.
زماندریافتاسناد:ساعت 8 الی 15 )به غیر از روز تعطیل(

تلفنتماس:20-5111719-0761 و 5564900-0761 داخلی 576 و 625

Http://tender.Tavanir.org.ir:سایتاینترنتیجهتمراجعه
Http://Iets.mporg.ir

روابط عمومی شرکت بازرگانی گاز ایران

آگهی فراخوان شناسایی
 پیمانکار

و برق مکانیک خدمات تامین دارد نظر  در  ایران  گاز بازرگانی شرکت
طاهری شهید مرکزی انبارهای باغبانی تنظیفات، دفتری، تاسیسات،
و مرحلهای یک عمومی مناقصه طریق از را خود مرکزی ساختمان و

بصورتحجمیباشرایطذیلبهپیمانکارواجدشرایطواگذارنماید.
نامونشانیمناقصهگزار:

شرکت بازرگانی گاز ایران: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان سپهبد قرنی، 
نبش خیابان سپند، پالک 196

دفتری، تاسیسات، و برق مکانیک خدمات تامین مناقصه: موضوع
تنظیفات،باغبانیانبارهایمرکزیشهیدطاهریوساختمانمرکزی

مدتمناقصه:365 روز )12ماه(
نمایندهکارفرما:مدیریت مالی و پشتیبانی شرکت بازرگانی گاز ایران

نوعتضمینمناقصهومبلغتضمینشرکتدرمناقصه:
و  میلیون  پنج  و  )سی  ریال   35/800/000 مناقصه  در  شرکت  تضمین  مبلغ 
هشتصد هزار ریال( که می بایست بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا رسید واریز 
نقدی به حساب دستگاه مناقصه گزار به هنگامارائهپیشنهاد قیمت ارائه گردد.

شرایطومدارکالزمجهتشرکتدرمناقصهوتائیدصالحیت:
1- ارائه ی تائیدیه صالحیت وزارت کار و امور اجتماعی معتبر )سال 92 یا دارای 

تاریخ معتبر( مرتبط با موضوع مناقصه
2-مدارک ثبتی شرکت )حاوی تصاویر اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات شرکت، 

آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی و...(
3-ارائه سوابق کاری مرتبط و گواهی حسن انجام تعهدات از کارفرمایان قبلی

4-داشتن شخصیت حقوقی و شناسه ملی
5-توانایی تهیه و تسلیم ضمانت نامه

6-دارا بودن صورت های مالی حسابرسی شده )حسب مورد(
7-دارا بودن دفتر در تهران

محلاجرایموضوعمناقصه:
- تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان سپهبد قرنی، نبش خیابان سپند، پالک 196

- اسالمشهر، کیلومتر 22 جاده ساوه، بعد از میدان قائم، خیابان سرو مجتمع 
انبارهای مرکزی شهید طاهری شرکت بازرگانی گاز ایران.

بدینوسیله از شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت 
فرم های  تکمیل  و  )دانلود(  دریافت  به  نسبت  آگهی  دوم  نوبت  انتشار  از  پس  روز   15
  www.igcc-nigc.ir مربوطه مندرج در سایت شرکت بازرگانی گاز ایران به آدرس
یا www.igcc.ir اقدام نموده و مراتب اعالم آمادگی خود را به همراه مدارک 
ایران، به نشانی  درخواستی فوق الذکر به دفتر امور اداری شرکت بازرگانی گاز 
تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان سپهبد قرنی، نبش خیابان سپند، پالک 

196، طبقه اول تحویل نمایند.
بدیهی است پس از ارائه مدارک نسبت به بررسی آنها و تائید صالحیت و نیز 

توزیع اسناد مناقصه اقدام خواهد شد.
تلفنهای شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  می توانند  متقاضیان 

84878815-84878825-021 تماس حاصل فرمایند.

نوبتاول

مالف3827

شرکت بازرگانی گاز ایران

شرکتگازاستانقزوینبه منظوراجرایپروژهخط
تغذیهشهرکصنعتیش�ال، در نظر دارد با استفاده 
از اختیارات حاصله از مف��اد الیحه قانونی نحوه خرید و 
تملک اراضی و امالک ب��رای اجرای برنامه های عمومی، 
عمران��ی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 ش��ورای 
محترم انقالب، اراضی واقع در مس��یر خط لوله مذکور را 

طبق کروکی ذیل به تصرف قانونی خود درآورد.
به همی��ن منظور به کلیه اش��خاص حقیق��ی و حقوقی 
مدعی حق/مالکیت و دارن��دگان طرح های عمرانی ابالغ 
می گردد جهت کسب اطالع از مسیر و رفع هرگونه ابهام 
با همراه داش��تن اص��ل مدرک مالکیت وحق��وق قانونی
ظ�رفم�دت15روزازتاریخانتش�اراولینآگهی
به دفتر حقوقی این ش��رکت ساختمان مرکزی به نشانی 
قزوی��ن- خیابان نواب ش��مالی- مجتم��ع ادارات- جنب 
دانشگاه آزاد اسالمی- ش��رکت گاز استان قزوین- طبقه 
س��وم- امور حقوق��ی- مراجعه نمایند. بدیهی اس��ت در 
صورت اس��تنکاف از واگذاری و ع��دم مراجعه در مهلت 

مقرر، برابر قوانین و مقررات اقدام خواهد شد.

آگهی خرید و تملک اراضی
شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان قزوین )سهامی خاص( 

روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین

 نوبت اول

سال هفتادو دوم q  شماره q 20652  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(  شنبه 9 آ ذر q  1392 26 محرم q  1435 30 نوامبر2013

خبر ویژه

صفحه2

یادداشت میهمان * رضا نجفی نماینده دائم ای��ران در آژانس: ایران در چارچوب اجرای 
توافق تهران با آژانس از بازرس��ان خواس��ته اس��ت که برای بازدید از 

تأسیسات اراک به ایران بیایند.
* آمان��و اعالم کرد که آژانس بین المللی انرژی اتمی دعوت ایران برای 
بازرسی از تأسیسات آب سنگین اراک را پذیرفته است.           صفحه2

* در حمله تروریستی به سفارت روسیه در دمشق، یک نفر سوری جان خود را از دست داد و 9 تن دیگر مجروح شدند.

* اعضای شورای امنیت ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی خواستار مجازات عوامل پشت پرده این جنایت شدند.
* حمله به س��فارت روس��یه زمانی اتفاق افتاد که ارتش سوریه در سرکوب تروریست ها و بازپس گرفتن شهرها به 

موفقیت هایی دست یافته است.
* وزارت خارجه روسیه خواستار مجازات عامالن و تحریک کنندگان این حمله تروریستی شد.         صفحهآخر

* دول��ت، ارز الزم را برای روز مبادا در اختیار 

دارد.

* رئیس شورای رقابت دالیل استعفای خود را 

اعالم کرد.

* 2بس��ته کاالیی در ماه بهمن و اسفند میان 

اقشار آسیب پذیر توزیع می شود.

* معاون سازمان استاندارد: برخی طالفروشان 

از مردم کالهبرداری می کنند.            صفحه4

معاونرئیسجمهور:
نرخارزدربازارآزادغیرواقعیاست

* تل آوی��و: م��ا نگران ق��درت روزاف��زون حزب اهلل 

هستیم.

* پوتین: نیروهای مس��لح روس��یه به س��الح های 

پیشرفته اتمی مجهز می شوند. 

* خوشحالی ایتالیایی ها از اخراج برلوسکنی.

*خشم مردم بحرین از رفتار ضدانسانی ماموران  آل خلیفه.

*درگیری نظامیان با طرفداران مرسی درشهرهای 

مصر.                                           صفحهآخر

52شهیدو85مجروح
درعملیاتتروریستیعراق

حمله تروریستی به سفارت روسیه در دمشق 
همزمان با پیروزی های ارتش سوریه

صفحه2

17آذرماه
بازرسان آژانس

به تأسیسات آب سنگین اراک می روند

زلزلهبرازجان7کشتهو190مجروحبرجایگذاشت

صفحه11پایان کار امدادرسانی به زلزله زدگان برازجان

تحریم17شرکتایرانییکهفتهپسازتوافقژنو

اتحادیهاروپاهممثلآمریکا
قابلاعتمادنبود

* حجت االس��الم فومنی دبیر کل جبهه مردمی اصالحات: رئیس جمهور 
در حوزه های فرهنگی و اجتماعی کلی گویی کرد و باید ش��فاف تر با مردم 

سخن می گفت.
* بی��ژن نوب��اوه نماینده مردم ته��ران در مجلس: در گ��زارش 100 روزه 
رئیس جمهور پیش از توضیح عملکرد دولت تنها به دولت گذش��ته آن هم 

بدون سند و مدرک حمله شد.

ادامهانتقادهابهگزارش100روزهرئیسجمهور
* در س��ال های گذش��ته صدها س��د، 
ه��زاران کیلومت��ر جاده و بی��ش از دو 
میلیون مس��کن مهر ساخته شد. اینکه 
مشکالت خود را با مسائل دیگر فرافکنی 

کنیم غلط و نشان دهنده ضعف است.
*س��ایت های خبری: چرا آقای روحانی 
اعالم نکردند چند درص��د از پروژه ها و 
مصوبات دولت قبل در حال اتمام است.

* شایسته است دولت راستگویان این 
تناقض را برای افکار عمومی برطرف 
کند که چگونه می توان��د هم انبارها 
پرباشد و هم نباشد؟            صفحه10

* در فاصل��ه کمت��ر از یک هفته از توافق ژن��و اتحادیه اروپا با تحریم17 
شرکت ایرانی نشان داد که مثل آمریکا قابل اعتماد نیست و عهدشکنی 

بخشی از هویت آنها محسوب می شود.
* پ��س از توافق ژنو مقامات ارش��د آمریکایی نی��ز بارها تکرار کردند که 
حق غنی سازی ایران به رسمیت شناخته نشده و تحریم های اصلی علیه 

کشورمان باقی می ماند.
* این در حالی است که ایران طی ماه های اخیر و پیش از توافق در ژنو، 

بارها با اعتمادسازی حسن نیت خود را به طرف مقابل نشان داد.
* موض��وع اعتمادس��ازی ای��ران حت��ی در گزارش فصل��ی اخیر آژانس 

بین المللی انرژی اتمی مورد اذعان قرار گرفت.
* ش��ورای اتحادیه اروپا پنج ش��نبه گذش��ته طی بیانی��ه ای اعالم کرد

17 شرکت ایرانی را به فهرست تحریم های خود اضافه کرده است.
* ش��رکت مدیریت س��اخت نیروگاه های هس��ته ای ایران و 16 شرکت 
کش��تیرانی، شرکت هایی هستند که در فهرست جدید تحریمی اتحادیه 

اروپا قرار گرفتند.
* دیوان دادگس��تری اتحادیه اروپا حکم لغو تحریم شرکت »کاال نفت« 

توسط دادگاه عمومی این اتحادیه را باطل کرد.
* عراقچ��ی: اقدام اتحادی��ه اروپا در اضافه کردن 17 ش��رکت ایرانی به 
فهرست تحریم ها خالف روحیه همکاری و حسن نیت است.     صفحه2

حقوقشهروندی
متنیاحاشیه؟

روایتآلبرایت
ازدستاوردهایمهمآمریکادرتوافقژنو

* استقبال شهروندان از تیتر  دولت در زنگ حساب انشاء خواند
* سوالنا: باورکردنی نبود، ایران در ژنو سخاوتمندانه رفتار کرد!


