
تازه های کتاب
رجوع به صفحه8

مجله كيهان بچه ها 
حاوي مطالب 

علمي- ورزشي- داستاني مخصوص 
نوجوانان 
سه شنبه ها 

بصورت سراسري 
منتشر مي شود

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

1( دس�تگاه مناقصه گزار: دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی شهید بهشتی

2( موض�وع مناقص�ه: واگ��ذاری امور تهیه و طب��خ و توزیع 
غذای بیماران و کارکنان بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا)س( 

رباط کریم
3( مبلغ س�پرده ش�رکت در مناقصه: 000 /20/000 ریال 
)دومیلی��ون توم��ان( ب��ه ص��ورت ضمانتنامه بانکی یا رس��ید 

پرداخت نقدی
4( محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: تهران، بزرگراه 
ش��هید چمران، ولنجک، خیابان یمن، خیابان ش��هید اعرابی، 
جنب بیمارس��تان آیت ا... طالقانی، دانش��گاه علوم پزش��کی و 
خدمات بهداش��تی درمانی ش��هید بهشتی، س��اختمان شماره 
)1( س��تاد، طبقه دوم، دبیرخانه مدیریت تش��کیالت، آموزش 

و بودجه برنامه ای
5( مهلت دریافت اسناد: تا 7 روز پس از چاپ آگهی

6( شرکت کنندگان بایس��تی بابت هزینه خرید اسناد مناقصه 
مبل��غ 000 /50 ریال به ش��ماره حس��اب 99901603 به نام 
درآمد غیرقابل برداش��ت نزد بانک رفاه کارگران شعبه دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی کد 196 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

م الف 361

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در نظر دارد نسبت به خرید، Electrical tracing panel, LVMCC panel, VFD panel )هر کدام یک ست( به شرح 
ذیل از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید، لذا از کلیه شرکت های واجد صالحیت که توانایی تامین تجهیزات مذکور را دارند دعوت می شود تا نامه اعالم 

آمادگی و مدارک مورد نیاز را حداکثر تا مدت 10 روز پس از نشر آگهی نوبت دوم به نشانی دستگاه مناقصه گزار تحویل نمایند.
)RTD-26009/AK درخواست شماره( Electrical tracing panel, LVMCC panel, VFD panel عنوان مناقصه: خرید
نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی- خیابان مالصدرا- خیابان شیراز جنوبی- کوچه سرو- پالک 27

محل دریافت اسناد مناقصه: آدرس فوق- دبیرخانه کمیسیون مناقصات
شرایط متقاضی )مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی کیفی(:

1- داشتن شخصیت حقوقی و ارائه اساسنامه، روزنامه رسمی و آگهی تاسیس شرکت و کد اقتصادی
2- ارائه سوابق کاری و قراردادهای عمده مرتبط و همچنین رضایت نامه یا تشویق نامه و یا حسن انجام کار

3- ارائه گواهی تایید صالحیت و همچنین مستندات مربوط به تجهیزات تخصصی و توانایی فنی
4- ارائه مستندات مربوط به توان مالی )ترجیحا ترازنامه ممهور به مهر یک موسسه حسابرسی( و توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی

نحوه دریافت اس�ناد مناقصه: برای متقاضیان واجد صالحیت پس از ارزیابی کیفی )عمومی(، دعوتنامه ای جهت دریافت اس��ناد مناقصه حاوی 
مشخصات فنی و اعالم زمان تحویل و گشایش پیشنهادات ارسال خواهد شد.

مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه: 145/000/000 ریال
توضیحات:

- مدت اعتبار پیشنهادات 45 روز می باشد.
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

- شرکت در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.

آگهی فراخوان 
شناسایی پیمانکار شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

نوبت دوم

کمیسیون مناقصات
م الف 396

ش�رکت مدیریت توسعه صنایع پتروش�یمی )س�هامی خاص(- طرح احداث خط لوله انتقال اتیلن غرب درنظر دارد نسبت به خریداری 
اس�کیدهای میترینگ،فیلترینگ، هیتینگ و رگوالتور نوع Mass Flow جهت انش�عاب ورودی پتروشیمی های لرستان و مهاباد 

از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
ل��ذا از کلیه ش��رکت های ذیصالح که دارای امکان��ات و تجربه کافی در زمینه موضوع مناقصه، کد اقتصادی، شناس��ه مل��ی و صورت های مالی 
حسابرس��ی ش��ده بوده و همچنین توانائی ارائه تضمین های ش��رکت در مناقصه معادل مبلغ 8/860میلیون ریال، پیش پرداخت و حسن انجام 
تعهدات را دارا می باشند دعوت می گردد ظرف مدت هفت روز از تاریخ درج نوبت دوم آگهی در روزنامه ها، با در دست داشتن معرفی نامه رسمی 
جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: تهران، خیابان کریمخان زند، نبش خردمند شمالی، شماره39، ساختمان شماره دو، امور پیمانهای طرح 

احداث خط لوله انتقال اتیلن غرب مراجعه نمایند.
مهلت تحویل پیشنهادات، ده روز پس از پایان مهلت دریافت اسناد مناقصه می باشد.

بدیهی اس��ت تنها پاکت مالی مناقصه گرانی گش��ایش خواهد یافت که صالحیت ایش��ان برای موضوع مناقصه توسط دستگاه مناقصه گزار مورد 
تأیید قرار گرفته باشد و ارسال پیشنهادات توسط مناقصه گران، هیچگونه حقی را برای ایشان جهت حضور قطعی در مناقصه ایجاد نخواهدکرد.
زمان گشایش پاکات، یک روز کاری پس از اعالم شرکت های واجد شرایط خواهد بود و هرگونه تغییر احتمالی در زمان های فوق، کتباً به اطالع 

مناقصه گران خواهد رسید.
سایر اطالعات تکمیلی در اسناد مناقصه درج شده است.

 WWW.PIDMCO.IR آدرس اینترنتی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی 

آگهی فراخوان مناقصه 
عمومی یک مرحله ای

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی)سهامی خاص(

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی م الف259

UPS موضوع: خرید، نصب و راه اندازی منبع تغذیه بدون وقفه

ارزیابی کیفی

روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران

ش�رکت ملی گاز ایران در نظر دارد خرید کاالی مش��روح ذیل را از 
طریق برگزاری مناقصه عمومی )دو مرحله ای( تامین نماید.

نام و نشانی مناقصه گزار:
مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران

تهران- خیابان کریمخان- خیابان ش��هید عضدی )آبان جنوبی(- نبش 
خیابان س��پند- س��اختمان مرکزی ش��رکت ملی گاز ایران- طبقه 4- 

تدارکات کاالی ستاد

توضیحاتتعدادموضوعردیف

1 UPS  خری��د منبع تغذیه ب��دون وقفه
بهمراه نصب و راه اندازی و رک و  باطری

یک 
دستگاه 

موض�وع مناقصه: خری��د، نصب و راه اندازی منب��ع تغذیه بدون وقفه 
UPS بشرح ذیل و ضمائم پیوست:

نماینده کارفرما: مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 

مبل��غ تضمین ش��رکت در مناقصه 55/000/000 ری��ال )پنجاه و پنج 
میلیون ریال( که میبایست بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا بحساب 
19070001/29 بانک ملت ش��عبه س��رافراز واریز و فیش واریزی ارائه 

گردد.
شرایط و مدارک الزم جهت شرکت در مناقصه:

1- م��دارک ثبتی ش��رکت حاوی تصاوی��ر )اساس��نامه، آگهی آخرین 

تغییرات شرکت، آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی و...( 
 2- ارائه رزومه کاری مرتبط           3- داشتن شخصیت حقوقی

4- توانائی تهیه و تسلیم ضمانتنامه و گارانتی و خدمات پس از فروش
5- ش��رکتهای پیش��نهاددهنده میبایس��ت دارای رتبه بن��دی 1 الی4 
ش��ورایعالی انفورماتی��ک در زمینه تولید و ارائه دس��تگاه های  جانبی و 

قطعات و ملزومات و شبکه داده ها باشند.
6-با توجه به انتش��ار آگهی عمومی، مناقصه با هر تعداد ش��رکت کننده 

صالحیت دار و تایید شده انجام می گیرد.
محل تحویل اسناد مناقصه:

س��اختمان مرکزی ش��رکت ملی گاز ایران- تهران- خیابان کریمخان- 
خیابان ش��هید عضدی )آبان جنوبی( نبش خیابان س��پند- ساختمان 
مرکزی ش��رکت ملی گاز ایران- طبقه 4- اطاق 410- تدارکات کاالی 

ستاد
لذا از ش��رکتهای واجد ش��رایط دعوت بعمل می آی��د حداکثر 15 روز 
 www.nigc.ir پانزده روز(پس از انتش��ار آگهی، به آدرس اینترنتی(

مراجعه و مدارک الزم را به آدرس فوق الذکر تحویل نمایند. 
توجه: بدیهی اس�ت پ�س از ارائه مدارک و بررس�ی آن و تائید 
صالحیت، نس�بت به توزیع اس�ناد مناقصه اقدام خواهد ش�د. 
متقاضی�ان محت�رم می توانند جهت کس�ب اطالعات بیش�تر با 

شماره تلفن 84877259 تماس حاصل فرمایند.

م الف454

شرکت ملی گاز ایران

م الف474

سال هفتادو یکم q  شماره q 20481  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( چهار شنبه 11 اردیبهشت q  1392 20 جمادی الثانیq  1434  اول مه2013

يادداشت روز

* تظاه��رات علیه آل  س��عود در اس��ترالیا؛

 آیت اهلل نمر را آزاد کنید.

* دیدار بارزانی و نخس��ت وزیر عراق در بغداد به منظور 

حل اختالفات.

* س��رنگونی هواپیم��ای نات��و در افغانس��تان 7 نظامی 

اشغالگر را به هالکت رساند.

* جه��اد اس��المی در واکنش به تهدیدات رژیم صهیونیس��تی 

اعالم کرد؛ اسرائیل را موشک باران می کنیم.          صفحه آخر

همزمان با محکومیت جهانی ترور نخست وزیر سوریه

انفجار تروریستی در دمشق 13کشته 
و 70 مجروح برجای گذاشت

* طرح ه��ای دانش محور در پارک ه��ای علم و فناوری تا 
سقف 100 میلیون تومان تسهیالت دریافت می کنند.

* یک مسئول بانک مرکزی: پرونده تخلفات ارزی بانک ها 
در مرحله صدور رای قرار دارد.

* مصوبه استخدام نیروهای جدید ابالغ شد.
* وزی��ر راه و شهرس��ازی اعالم کرد: اتصال 6 اس��تان به 

خطوط ریلی.
صفحات4و9

مدیرعامل صندوق مهر امام رضا)ع(:

وام خوداشتغالی
 20 میلیون تومان شد

صفحه2صفحه2

میالد حضرت صدیقه طاهره)س(، روز مادر، زادروز امام خمینی)ره( و روز کارگر مبارک باد

* بیس��ت وشش��مین نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران عصر سه شنبه 
باحضور رئیس جمهور بطور رسمی گشایش یافت.

* بیس��ت وششمین نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران با ش��عار » کتاب چشمه جوشان 
دانایی« از امروز به مدت 10روز میزبان عالقه مندان کتاب و مطالعه خواهد بود.    صفحه2

با حضور رئیس جمهور

بیست وششمین نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران گشایش یافت

* س��خنگوی ش��ورای نگهب��ان پس از بازدی��د از محل چ��اپ تعرفه های 
انتخابات��ی: تعرفه ها هم به لح��اظ کیفیت و هم از لحاظ امنیتی و ایمنی از 
باالترین استانداردهای روز برخوردار است و هیچ مشکلی در نوع کاغذ، چاپ 

و فرمت )شکل( آن وجود ندارد.
* تعرفه های انتخاباتی با تدابیر کامل ایمنی و امنیتی در مرکزی که از همه 
امکانات پیشرفته استفاده شده است، چاپ می شود و پس از آن هم با تدابیر 
ایمنی و امنیتی کامل در اختیار مسئوالن برگزاری انتخابات قرار می گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان:

تعرفه های انتخاباتی
 از  باالترین استانداردهای روز برخوردار است

* عباسعلی کدخدایی سخنگوی 
ش��ورای نگهبان از ارائه لیس��ت 
30 نفره معتم��دان عضو هیئت 
انتخاب��ات  مرک��زی  اجرای��ی 
ریاس��ت جمهوری توسط وزارت 
کش��ور و رفت و آم��د چند باره 
این لیست میان شورای نگهبان 

و وزارت کشور خبر داد.
صفحه2

ابالغ سیاست های کلی
ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش

از سوی رهبر انقالب صورت گرفت

* رهب��ر معظم انقالب اس��المی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساس��ی 
سیاست های کلی»  ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور« را که پس از 

مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابالغ کردند.
* ارتق��ای جایگاه آموزش و پرورش به مثاب��ه مهمترین نهاد تربیت نیروی 
انس��انی و مولد س��رمایه اجتماعی  و عهده دار اجرای سیاست های مصوب و 
هدایت و نظارت بر آن ) از مهد کودک و پیش دبستانی تا دانشگاه( به عنوان 

امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاه ها.
* اعت��الی منزل��ت اجتماعی معلم��ان و افزایش انگیزه آن��ان برای خدمت 
مطل��وب با اقدامات فرهنگ��ی و تبلیغی و خدمات و امکان��ات رفاهی و رفع 

مشکالت مادی و معیشتی فرهنگیان.
* اس��تقرار نظام ارزیابی و سنجش صالحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای 
معلمان مبتنی بر شاخص های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تربیتی برای ارتقاء.

*روزآمد س��اختن محتوای تعلیم و تربیت و تدوین برنامه درس ملی مبتنی 
بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی و متناسب با نیازهای کشور.

* تحول بنیادین شیوه های ارزشیابی دانش آموزان برای شناسایی نقاط قوت 
و ضعف و پرورش استعدادها و خالقیت دانش آموزان.

*توس��عه فرهنگ و معارف اسالمی و یادگیری قرآن)روخوانی، روان خوانی و 
مفاهیم( و تقویت انس دانش آموزان با قرآن و س��یره پیامبر اکرم)صلی اهلل 

علیه و آله( و اهل بیت)علیهم السالم( و گسترش فرهنگ اقامه نماز.
* ارتقای س��المت جس��می و روحی معلمان و دانش آموزان و پیشگیری از 

آسیب های اجتماعی.
* اس��تقرار نظام جامع رصد، نظ��ارت، ارزیابی و تضمی��ن کیفیت در نظام 
آموزش و پرورش.                                                           صفحه10

سرانجام 
قارون های 
* گزارش موسسه صهیونیستی از نفوذ قدرت نرم حزب اهللشهوت ران

* خط قرمز نتانیاهو زرد شده است !

* شیخ طلعت تاج الدین )از علمای روسیه در دیدار با والیتی(: انقالب اسالمی ایران نقش اصلی پیشگامی در جریان 
بیداری اسالمی را از آن خود کرده است.

* شیخ بن قاسم بلقاسمی )از علمای تونس(: آمریکا و رژیم صهیونیستی در حال وارد کردن خدشه به روند بیداری 
اسالمی هستند و با اقدامات خود قصد دارند جلوی گسترش آن را بگیرند.

* موالن��ا محم��د جعفرخان )از علمای بنگالدش(: از دولت ایران می خواهیم زمینه گس��ترش زبان فارس��ی را در 
دانشگاه ها و مدارس بنگالدش فراهم کند تا این موضوع موجب گسترش بیداری اسالمی شود.             صفحه10

در روز پایانی اجالس علما و بیداری اسالمی صورت گرفت

تاکید علمای جهان اسالم
 بر نقش محوری ایران در بیداری اسالمی

روایت فرزند کروبی از نقش خاتمی و هاشمی 
در شکست اصالح طلبان

خبر ويژه


