
ش�رکت مدیری�ت تولید برق هرم�زگان در نظر دارد خرید پمپ مازوت 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«
)نوبت دوم(دومرحله ای وزارت نیرو

شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان )سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

شماره ردیف
تضمین شرکت در موضوع مناقصهمناقصه

مبلغ تضمین شرکت مدارک مورد نیاز جهت اخذ اسناد مناقصهمناقصه
در مناقصه )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

ارائه کد اقتصادی الزامی است.
زمان دریافت اسناد:  ساعت 8 الی 15 )به غیر از روز تعطیل(

تلفن تماس: 20-5111719-0761 و 5564900-0761 داخلی 576 و 625

 Http://tender.Tavanir.org.ir   :سایت اینترنتی جهت مراجعه
Http://Iets.mporg.ir 

ردیفشماره مناقصهشرح مختصر کاالمبلغ سپرده

RHS-9043604-BA/T1501قطعات یدکی جرثقیل 25 تن2/400/000

69/000/000CHECK VALVERHP-8900110002-BA/T1202

45/000/000COPPUS دستگاه کامل توربین  بخار با برندRHP-7302505138-BA/T1703

93/000/000ALFALAVAL قطعات یدکی با برندRHP-7302507103-BA/T1204

RHD-8905015-BA/T1705خرید کویل کندانسور20/600/000

آگهی مناقصه عمومی
نوبت دوم

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران
شرکت پاالیش نفت بندرعباس )سهامی عام(

این ش��رکت در نظر دارد اقالم جدول ف��وق را از طریق مناقصه عمومی 
خریداری نماید. لذا کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی که توانایی تهیه و 
تأمین کاالی فوق را دارند  از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا یک هفته پس از 
انتشار آگهی نوبت دوم می توانند اسناد مناقصه را از طریق آدرس اینترنتی
 WWW.BAORCO.IR دریاف��ت و ضمن ارس��ال فاکس آمادگی 
ش��رکت در مناقصه، فرم پرسشنامه تایید صالحیت فروشنده مندرج در 

سایت را تکمیل و از طریق پست به این مدیریت ارسال نمایند.
1- اعالم تایید صالحیت فروش��ندگان شرکت کننده در مناقصه ازطریق 

فاکس به اطالع مشارالیهم خواهد رسید.
2- پس از ارسال فاکس تایید صالحیت، فروشندگان تایید شده موظف 

به ارسال پاکت فنی/مالی/ضمانت نامه مربوط می باشند.

3- سپرده شرکت در مناقصه باید به صورت واریز وجه نقد یا ضمانتنامه 
معتبر بانکی باشد.

4- به پیشنهادهای فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- این ش��رکت در رد یا قبول هر یک یا تمامی پیش��نهادها بدون ذکر 

دلیل مختار است.
6- ارائه اس��ناد مناقصه صرفا از طریق س��ایت انجام می ش��ود و پس از 

انقضای مهلت فوق این شرکت مسئولیتی در قبال ارائه اسناد ندارد.
آدرس: بندرعباس- جاده اس��کله ش��هید رجایی- شرکت پاالیش نفت 

بندرعباس- مدیریت کاال- ص پ: 79145-3184
فاکس:  5564155-0761و021-61625071 

  )CHAIN LINK FENCE FABRIC, GALVANIZED STEEL( شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق درنظر دارد 2000 متر فنس
را تحت تقاضای SKS-9230907 از طریق متقاضیان واجد شرایط خریداری نماید.

شرایط متقاضی:
1- دارا بودن شخصیت حقیقی یا حقوقی.

2- داشتن توانایی مالی، تجربه و سوابق کافی و مرتبط.
3- توانایی تهیه ضمانتنامه ش��رکت در مناقصه بمبلغ 26/200/000ریال و در صورت برنده ش��دن ارائه ضمانتنامه 

حسن انجام تعهدات بمیزان 10درصد مبلغ پیشنهادی.
در ضم��ن 20درصد بار مال��ی معامله به برنده مناقصه بعنوان پیش پرداخت در قب��ال اخذ ضمانتنامه معتبر بانکی 

پرداخت خواهد گردید.
متقاضیان واجد شرایط شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا 15 روز پس از درج نوبت اول آگهی جهت دریافت 
اسناد ارزیابی کیفی به دفتر اداره خریدهای داخلی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق واقع در مشهد، بلوار ارشاد، 
خیابان پیام، پالک18، طبقه دوم مراجعه نمایند یا با تلفاکس 7614397-0511 تماس بگیرند و بایستی حداکثر 
ت��ا 20 روز پ��س از پایان مهلت دریافت مدارک، مدارک تکمیل ش��ده را به آدرس ذکر ش��ده تحویل دهند. جهت 
کس��ب اطالعات بیش��تر می توانید با تلفاکس 7614397-0511 تماس حاصل نمایید. ضمناً آگهی فوق در سایت 

WWW.SHANA.IR و WWW.ICOFC.IR درج می باشد.

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای   
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق م الف 9567

نوبت اول

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه کرمان
الف- موضوع و محل مناقصه و زمان اجرای کار:

EPC 1- توسعه ساختمان اداری ستاد منطقه کرمان به روش
ش��امل: طراحی- تهی��ه و تأمین مصالح و تجهی��زات موردنیاز و اجرای 
ساختمان اداری ستاد منطقه کرمان به مساحت تقریبی 3000مترمربع 

در مدت زمان 600 روز
2- اح��داث س��اختمان اداری ناحی��ه کهنوج به روش EPC ش��امل: 
طراحی- تهیه و تأمین مصالح و تجهیزات موردنیاز و اجرای س��اختمان 
اداری ناحی��ه کهنوج واق��ع در کیلومتر 4 جاده کهن��وج بندرعباس به 

مساحت تقریبی 300مترمربع در مدت زمان 450روز
3- احداث س��اختمان اداری س��وختگیری هواپیمای��ی کرمان به روش 
EPC ش��امل: طراحی- تهی��ه و تأمین مصالح و تجهی��زات موردنیاز و 
اجرای س��اختمان اداری س��وختگیری هواپیمایی کرمان به مس��احت 

تقریبی 380مترمربع در مدت زمان 400روز
ب- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )به ترتیب فوق(:

توانایی ارائه تضمین )س��پرده( شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه 
بانکی یا واریز نقدی به حس��اب س��یبا 4120055200005 بانک ملی 
شعبه شهیدبهش��تی بنام مناقصه گزار )شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران منطقه کرمان( به مبلغ نهصد میلیون )900/000/000ریال( 
جه��ت توس��عه س��اختمان اداری و مبل��غ دویس��ت وپنجاه میلی��ون 
)250/000/000ری��ال( جهت س��اختمان اداری ناحی��ه کهنوج و مبلغ 
یکصدوش��صت میلیون )160/000/000ریال( جهت س��اختمان اداری 

سوختگیری هواپیمایی کرمان

ج- مهلت و نش�انی مح�ل دریاف�ت و تحویل اس�تعالم ارزیابی 
کیف�ی مناقصه گ�ران: برداش��ت فرم ه��ای ارزیابی کیف��ی و IISE از 
 http://iets.mporg.ir, http://kerman.niopdc.ir سایتهای
http://monaghese.niopdc.ir و تحویل فرمهای تکمیل شده به 
همراه مستندات تا 14 روز پس از تاریخ درج نوبت دوم آگهی به آدرس: 
کرمان، چهارراه خواجو، ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفتی منطقه 
کرمان، اطاق 33 دبیر کمیس��یون مناقصات تلف��ن: 03412531737 
)فرم های اس��تعالم ارزیابی کیفی و ارزیابی توانمندی بهداشتی، ایمنی و 
زیس��ت محیطی پس از تکمیل با مستندات مربوطه در دو بسته جداگانه 
ارائه گردد( کلیه مستندات بایستی به مهر و امضاء پیمانکار ممهور شود. 

)ضمناً بازگشایی پاکات با هر تعداد شرکت کننده امکان پذیر می باشد.(
تاریخ انتشار نوبت اول: 92/9/16         تاریخ انتشار نوبت دوم: 92/9/30

د- شرایط متقاضیان:
1- داش��تن گواه��ی صالحی��ت پیمان��کاری حداقل پایه 4 در رش��ته 
س��اختمان )با داشتن تجربه در کارهای مش��ابه( از معاونت برنامه ریزی 
و نظ��ارت راهبردی ریاس��ت جمهوری جهت س��اختمان اداری منطقه 
کرمان و حداقل پایه 5 جهت احداث س��اختمان اداری ناحیه کهنوج و 

ساختمان اداری سوختگیری هواپیمایی کرمان
2- اح��راز امتی��از قابل قب��ول براس��اس معیارهای ارزیاب��ی توانمندی 

بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی
3- داش��تن توان و تجربه الزم مرتب��ط با موضوع مناقصه و احراز امتیاز 

IISE قابل قبول در ارزیابی کیفی

آگهی مناقصه توسعه ساختمان اداری ستاد منطقه و احداث 
ساختمان اداری ناحیه کهنوج و احداث ساختمان اداری 

811/26304 EPC سوختگیری هواپیمایی کرمان به روش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
نوبت اولمنطقه کرمان

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان

شرکت سهامی سازمان صنایع دستی ایران )در حال تصفیه( 
در نظر دارد اجاره و فروش س��رقفلی و ملکیت فروش��گاه های خود را از 

طریق مزایده واگذار نماید:
1- اجاره فروش�گاه صنایع دستی واقع در همدان، خیابان شهید 

فهمیده، روبروی دانشگاه بوعلی.
2- اجاره ساختمان شماره 2 واقع در همدان، شهرستان اللجین، 

خیابان امام خمینی)ره(، جنب ساختمان شهرداری.
3- اجاره س�وله صنعتی واق�ع در جاده همدان تهران، ش�هرک 

صنعتی بوعلی، روبروی نانوایی.
4- اجاره فروشگاه واقع در یزد، میدان باهنر.

5- فروش فروش�گاه واقع در ش�یراز، خیابان صورتگر، چهار راه 
اردیبهشت.

6- فروش س�رقفلی فروش�گاه واقع در اصفهان، خیابان آمادگاه، 
روبروی هتل عباسی.

متقاضیان برای دریافت برگ ش��رایط و کس��ب اطالعات بیشتر از تاریخ 
92/9/16 لغایت 92/9/28 از س��اعت 8 الی 16 به نش��انی ذیل مراجعه 

نمایند.
دفتر تهران: ضلع شمالش�رقی میدان ولیعصر، جنب س�اختمان 
ش�ماره 663، جنب بانک شهر، درب ورودی پارکینگ، بین پالک 

9 و 10 پالک 377 تلفن تماس: 021-88919490

آگهی تجدید مزایده عمومی اجاره و فروش سرقفلی و ملکیت فروشگاه

مجله کیهان ورزشی حاوی 
گزارش،  خواندن��ی،  مطالب 
تحلی��ل، مصاحبه و آخرین 
اخبار از ورزش ایران و جهان 
ام��روز )ش��نبه -16 آذر( در 
شد.  منتشر  کش��ور  سراسر 

در این شماره می خوانیم: 
دیگ��ر وق��ت عم��ل اس��ت 
)چشم انداز هفته(، همه چیز 
از قرعه کش��ی ج��ام جهانی 

2014 برزیل، شکس��ت دیپلماس��ی فوتبال ایران و عدم انتخاب جواد 
نکونام، 20 ستاره خبرساز ورزش جهان، نگاه چند بعدی به سیدپیمان 
حس��ینی سنگربان فوتبال ساحلی، گزارش مسابقات لیگ برتر والیبال 
و بس��کتبال ایران، اخبار تکواندو، جودو، کاراته، شنا، واترپلو، جانبازان 
و معلولین، کشتی، لیگ های برتر، دسته اول و دوم فوتبال باشگاه های 

ایران و...

مجله کیهان ورزشی منتشر شد

سال هفتادو دوم q  شماره q 20658  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(  شنبه 16 آ ذر q  1392 4 صفر q  1435 7 دسامبر2013

خبر ویژه

صفحه2

* پس از تصمیم مجلس ش��ورای ملی ایران برای اس��تخدام مستش��ار مالی یادداشت روز
از آمریکا و درخواس��ت رس��می دولت ایران در س��ال 1910 میالدی )1289 
شمس��ی( از وزارت امور خارجه آمریکا برای اعزام یک هیئت مستشاری برای 
خزان��ه داری کل و پ��س از تأیید رئیس جمهور آمریکا، هیئتی به سرپرس��تی 
مورگان شوس��تر در س��ال 1911 به ایران اعزام کرد. جالب اس��ت بدانیم که 
مطابق اس��ناد موجود، بهائیان در انتخاب شوس��تر نقش داشتند و شوستر نیز 
بالفاصله پس از ورود به ایران، با مجامع بهائی های ایران مرتبط شد.   صفحه6

اعتراض سراسری کارگران آمریکایی؛ با ما مثل برده رفتار می کنند

رهبر انقالب در دیدار نوری مالکی:

انتقال تجربیات علمی ایران به عراق می تواند یکی از زمینه های مهم همکاری دو کشور باشد
صفحه3

صفحه2

روایتی مستند از دخالت ها و جنایات آمریکا در ایران 1332-1392

ردپای 60 سال خیانت و جنایت
پاورقی جدید کیهان

* کارگران و کارکنان رستوران های بزرگ آمریکا در اعتراض به »استثمار« کارفرمایان و دریافت حداقل حقوق ممکن 
دست از کار کشیدند.

* معترضان آمریکایی: 10 س��ال اس��ت که کارفرمایان حقوق ما را افزایش نمی دهند یا به مقدار ناچیزی افزایش 
داده اند.

* معترضان خواستار افزایش حقوق از 7 دالر به 15 دالر هستند.                                            صفحه آخر

* سیاس��تمدار اسرائیلی: پنهانکاری بس است

ما سالح هسته ای داریم.

* آمری��کا روزانه 5 میلی��ارد مکالمه تلفنی را 

شنود می کند.

* درگذشت نلسون ماندال تیتر اول دنیا.

* 52 کشته و 167 مجروح در حمله تروریستی 

القاعده به وزارت دفاع یمن.

صفحه آخر

مراکز فرماندهی عربستان در حومه دمشق
به دست ارتش سوریه افتاد

* وزی��ر ارتباط��ات در نمایش��گاه الکامپ: ی��ک راه حل 

صدمه ندیدن از آسیب شبکه های اجتماعی خارجی این است 

که بتوانیم در داخل کشور شبکه اجتماعی سالم داشته باشیم.

 * صدور شناس��نامه جدید در نمایش��گاه الکامپ ظرف 

15 دقیقه.

* زنگن��ه از 7 غول نفتی غرب برای بازگش��ت به ایران 

دعوت کرد.

* کالهبرداری 4 هزار میلیارد تومانی یک شرکت تولیدی 

از مردم.

صفحه4

واعظی: شبکه های اجتماعی داخلی
برای مقابله با شبکه های خارجی فعال می شوند

* فتن��ه 88 ی��ک اعت��راض نبود 
بلکه جرم بود؛ جرم، خیانت و تباه 

کردن حضور 40 میلیونی مردم.
* فتنه گران عکس امام راحل)ره( 
را به آتش کشیدند و موجب کشتن 
بیگناه��ان، حمله ب��ه پایگاه های 
بسیج، آتش زدن مساجد، تخریب 
اموال م��ردم و ارتباط صمیمانه با 
بیگانگان ش��دند که اینها همگی 

جرم تلقی می شود.

خطیب جمعه تهران:

فتنه گران پررویی کنند
جمعیت ده ها میلیونی 9 دی بساطشان را جمع می کنند

* فتنه گ��ران با سوءاس��تفاده از ش��رایط موجود و پس��ت گرفتن برخی از 
دوس��تان و ش��رکای جرم خود در دولت، پررو و طلبکار شده اند و احساس 

می کنند فضا، فضای آنان است.
* اگ��ر موفقیتی در گفت وگوهای هس��ته ای به دس��ت آم��ده باید مدیون 
مقاومت ملت ایران بود چرا که س��ربلندی مل��ت ایران بی تردید از مقاومت 
رقم می خورد نه فقط از میز مذاکره.                                     صفحه10

اوباما تاکید کرد

سخت ترین تحریم ها علیه ایران 
باقی می ماند

* رئیس جمهور آمریکا: مانند همیشه تعهد ما نسبت به اسرائیل و امنیت 
آن مستحکم است و خدشه نمی پذیرد.

* آمریکا و اس��رائیل مصمم هستند تا از دس��تیابی ایران به سالح هسته ای 
جلوگیری کنند و سخت ترین تحریم ها علیه ایران همچنان پابرجا خواهد بود.

* جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در س��فر به س��رزمین های اش��غالی: 
امنیت اسرائیل در مذاکرات هسته ای با ایران در راس دستور کار ما قرار دارد.

* نظام تحریم های اساس��ی نفت و بانک��داری به طور قطع بر جای خود 
باقی می ماند و از طریق وزارت خزانه داری تالش خود  را برای اجرای این 

تحریم ها افزایش می دهیم.
* وندی شرمن نماینده آمریکا در مذاکرات هسته ای: برچیدن بخش های 
زیادی از تاسیسات هسته ای ایران از شرایط رسیدن به توافق نهایی است.

* نماین��دگان مجل��س آمریکا پس از دیدار محرمانه با ش��رمن: تنها راه 
اطمینان به ایران آن است که آنها سانتریفیوژهای خود را اسقاط کرده و 

از اورانیوم غنی شده خود چشم پوشی کنند!
* بهتر بود در جریان مذاکرات ایران غنی سازی را کامل متوقف می کرد، 

این خواسته زیادی از ایران نیست!
* رویترز از تالش کنگره آمریکا برای تصویب طرحی خبر داد که اختیارات 
اوباما در توافق با ایران و پذیرش غنی سازی را محدود می کند.    صفحه2

ادامه16 آذر 
یا... ؟! * کارت هدیه را بگیر و فراموش کن!

* شارالتان ها به صف!
* آقای ظریف! کمی سنجیده تر و آگاهانه تر

وقتی از مبارز جهان سومی
 قهرمان مبارزه با جهان انقالبی می سازند!


