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تازه های کتاب
رجوع به صفحه8

 آگهی مناقصه عمومی شماره 01-خ-92

م الف 563

صنایع شهید مسلمی در نظر دارد خرید قطعات یدکی دستگاه فشار را بشرح جدول ذیل از طریق برگزاری 
مناقصه عمومی به پیمانکاران واگذار نماید. از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود از تاریخ درج اولین 
آگهی به همراه معرفی نامه معتبر جهت دریافت اسناد مناقصه و پیوست فنی و الزامات کیفی به نشانی تهران- 
کیلومتر 35 جاده خاوران- جاده اختصاصی پارچین- صنایع شهید مسلمی- مدیریت خرید )تلفن 33130608- 021 
به همراه سپرده شرکت در  مناقصه  اسناد  و تحویل  تکمیل  نمایند. مهلت  فکس 36076673-021( مراجعه 
تاریخ  در  شرایط  واجد  واصله  استعالمهای  و  بود  خواهد   1392/2/27 لغایت   1392/2/17 تاریخ  از  مناقصه 
1392/2/28 راس ساعت 10 صبح بازگشایی و بررسی خواهد شد. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مهر یا سپرده 

معتبر، مخدوش و مشروط و پیشنهادات واصله بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
پرداخت هزینه آگهی مناقصه به عهده برندگان مناقصه می باشد.

* چنانچه مبلغ کل پیشنهاد باالتر از 1/000/000/000 ریال شود، پیشنهاددهنده می بایست ضمانتنامه بانکی 
شرکت در مناقصه به میزان 5 درصد قیمت پیشنهادی، ارائه نماید.
* پرداخت هزینه آگهی مناقصه به عهده برندگان مناقصه می باشد.

نام قطعات:
برندتعدادکد قطعهنام قطعهردیف

  62155KISTLERسنسور فشار1

  6131C5KISTLERکابل با سوکت مخصوص2

  1181A5KISTLERصفحه محافظتی حرارت 3

  6565A10KISTLERغالف محافظتی حرارت4

  5395A2KISTLERشارژر آمپلی فایر5

م الف 570 

یک موسسه دولتی درنظر دارد شش دانگ یک باب ملک 
متعلق به خ��ود را با مس��احت )1056 مترمربع عرصه و 
851مترمربع اعیان( از طریق برگزاری مزایده عمومی به 
فروش برس��اند، متقاضیان می توانند جهت دریافت اوراق 
شرایط مزایده در روزهای شنبه مورخ 92/2/21، یکشنبه 
مورخ 92/2/22 و دوش��نبه مورخ 92/2/23 از س��اعت 9 
الی 13 به نش��انی: تهران، خیابان زنجان ش��مالی جنب 
اداره آگاه��ی پالک 67 و جه��ت بازدید از ملک موصوف 
به نش��انی: تهران، خیابان دکتر باهن��ر )نیاوران(، خیابان 

جماران، خیابان حسن کیا، پالک 4 مراجعه نمایند.
ضمن��ا متن ش��رایط مزایده ب��ر روی س��ایت پایگاه ملی 
مناقصات ب��ه نش��انی: http://iets.mporg.ir قابل 

دریافت می باشد.

 آگهی تجدید مزایده عمومی
فروش ملک

اداره کل پشتیبانی و خدمات عمومی
م الف 545

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی درنظر دارد اقالم به مقدار و مشخصات ذیل:

را از طری��ق مناقص��ه عمومی خری��داری نماید. ل��ذا از فروش��ندگان و تولیدکنندگان واجد صالحی��ت دعوت می گردد 
ظ��رف مدت 10روز از تاری��خ درج آگهی به آدرس تبریز- بلوار 29 بهمن- جنب دانش��گاه تبریز- امور قراردادها- تلفن:

3304091-0411- فاک��س: 3309992-0411 مراجعه و ضمن واریز مبلغ 200000ریال برای هر مناقصه به حس��اب 
جام شماره 7221124733 بانک ملت باجه آب و فاضالب تبریز )کد شعبه 1342/5( و ارائه فیش آن به امور قراردادها، 
اس��ناد مربوطه را متعاقباً دریافت و در تاریخ قید ش��ده در دعوتنامه پاکت خود را تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. بدیهی 

است شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود. هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
WWW.abfa_azarbaijan.ir سایت

 آگهی مناقصه عمومی خرید 
شماره30 سال1392

محل اعتبارمبلغ تضمین شرکت در مناقصه)به ریال(واحدتعداد یا مقدارنام و مشخصات کاالردیفشماره فراخوان

30

عدد25000شیر قطع و وصل11/2
غیر عمرانی366/900/000 عدد25000شیر یکطرفه 21/2

عدد25000شیر گازی 31/2

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

وزارت نیرو

شرکت سهامی آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی

 نوبت اول  

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظر دارد ارزیابی 
عملکرد اپراتورهای ارتباطی )ثابت و سیار پستی( به شرح ذیل را با 
مشخصات و شرایط مندرج در اسناد از طریق مناقصه عمومی و انعقاد 
عملی  و  علمی  تجربه  و  توانایی  دارای  حقوقی  اشخاص  به  قرارداد 
مرتبط )دارای گواهی تایید صالحیت و رتبه بندی در رشته ارتباطات 
و یا گروه پست و مخابرات با تخصص های مطالعات طرح های جامع 
موبایل(،  دیتا-  تلکس-  )تلفن-  مخابراتی  سوئیچینگ  مخابراتی، 
پایه ای  با هر  دیتا(  نوری- کابل-  فیبر  ماهواره-  )مایکروویو-  انتقال 
از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور واگذار نماید.

داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند در ساعات اداری، پس از 
نشر آگهی با ارایه معرفی نامه معتبر و واریز مبلغ 100/000 ریال 
)غیرقابل استرداد( به حساب شماره 2174749005000 به نام 
تمرکز وجوه درآمد متفرقه کشوری نزد بانک ملی شعبه مخابرات 
در سیستم متمرکز )سیبا( به نام خزانه بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران )اصل فیش واریزی( قابل واریز در کلیه شعب بانک 
ملی در وجه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نشانی: 
تهران خیابان شریعتی نرسیده به پل سید خندان ساختمان 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طبقه اول اتاق شماره 

106/1 اداره خرید و قراردادها مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت 
و با توجه کامل به مندرجات آن، کلیه اسناد و مدارک را به 
نیز اصل مهر  امضاء اصل صاحبان مجاز طبق اساسنامه و 
رسید  و  تسلیم  فوق  نشانی  به  زیر  شرح  به  و  رسانده  شرکت 
دریافت نمایند. الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید سه ماه 

از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.
1- تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه: روز شنبه مورخ 92/2/21

2- تاریخ پایان فروش اسناد مناقصه: روز سه شنبه مورخ 92/2/31
ضمانت نامه  مناقصه:  در  شرکت  تضمین  نوع  و  میزان   -3

بانکی یا فیش واریزی به مبلغ 16/000/000 ریال
روز  بعدازظهر   14:30 ساعت  تا  پیشنهاد:  تسلیم  تاریخ   -4

شنبه مورخ 92/3/18
روز  پیشنهاد: ساعت 11 صبح  پاکتهای  تاریخ گشایش   -5

یکشنبه مورخ 92/3/19
آگهی در سایت http://iets.mporg.ir نیز قرار گرفته است.

WWW.CRA.IR :نشانی سایت سازمان
تلفن تماس اداره خرید و قراردادها: 88464502- 021

تلفن تماس واحد فنی: 88112911- 021

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای
 شماره 06/س/92

ارزیابی عملکرد اپراتورهای ارتباطی
 )ثابت و سیار پستی(

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
م الف 582

 ش�رکت تهیه و تولید موادمعدنی ایران درنظر دارد انجام عملیات تکمیل س�اخت بنای 4 طبقه واقع 
در شهرس�تان رامس�ر- اربکله را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد ش��رایط واگذار نماید. 
بدینوسیله از شرکت های دارای سوابق اجرائی مفید در زمینه موضوع مناقصه با حداقل رتبه 5 ساختمان دعوت 
بعمل می آید جهت کس��ب اطالعات بیش��تر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1392/2/18 لغایت ساعت 15 روز 
یکش��نبه مورخ 1392/2/29 با در دس��ت داش��تن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصدهزار ریال به 
حس��اب شماره 3496/22 نزد بانک س��په شعبه میدان ولیعصر بنام این شرکت به آدرس تهران- باالتر از میدان 
ولیعصر- روبروی س��ینما اس��تقالل- پالک 1713 برج جنوبی- طبقه ششم- امور بازرگانی مراجعه نمایند. ضمنا 

مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17روزشنبه مورخ 1392/3/11 تعیین می گردد.

می قصه عمو گهی منا آ
92ت  /2 -13 شماره

  کیهان ورزشي قدیمي ترین مجله ورزشي ایران 

شنبه هر هفته بصورت سراسري  منتشر مي شود

سال هفتادو یکم q  شماره q 20487  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( چهار شنبه18 اردیبهشت q  1392 27 جمادی الثانیq  1434  8 مه2013

خبر ویژه یادداشت روز

صفحه2 صفحه2

تظاهرات گسترده مردم الهور
در اعتراض به تخریب مقبره مطهر حجربن عدی

دولت و مجلس متعهد شدند
مهار تورم و گرانی

در جلسه غیرعلنی اتفاق افتاد

* جلس��ه غیرعلنی مجلس به منظور بررس��ی علت افزایش نرخ کاالهای اساس��ی با 
حضور وزرای کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد.

* عبدالرضا مصری )سخنگوی هیئت رئیسه مجلس(: براساس نتایج جلسه، 
دولت مکلف به تامین ارز الزم برای دارو و کاالهای اساسی با اولویت اول شد.

* دولت ضمن تامین ارز دارو باید در تهیه و توزیع کاالهای اساسی تصمیم 
خردمندانه ای بگیرد تا ثبات در بازار ایجاد شود و مردم از ترس افزایش قیمت 

اقدام به ذخیره کاال نکنند.
* مهار تورم و نقدینگی یکی از تعهدهای تیم اقتصادی کابینه به مجلس در 

جلسه غیرعلنی بود.
* دغدغ��ه مجلس برای گرانی، تورم، عدم مهار قیمت ها و بی ثباتی از دالیل 

برگزاری جلسه غیرعلنی بود.
* فرهاد ش��بیری )عضو کمیسیون اصولگرایان(: در جلسه غیرعلنی مجلس 
مقرر گردید که مجلس و دولت با همدلی و هماهنگی همه جانبه در جهت 

تهیه اجناس با قیمت مناسب و جلوگیری از رانت خواری تالش کنند.
* عب��اس فالح��ی باباجان )نماینده اهر(: عدم ح��ذف ارز مرجع از کاالهای 
اساسی مهمترین مطالبه نمایندگان است چرا که در غیر این صورت خسارت 

عظیمی به مردم وارد می شود.
* ابراهیم نکو )عضو هیئت رئیس��ه کمیس��یون اقتصادی(: وزرا دس��ت های 

پنهان و علت های بیرونی را عامل گرانی های اخیر عنوان کردند.
* سیدمهدی موس��و ی نژاد )نماینده دشتستان(: توضیحات بهمنی در خصوص 
تورم اخیر و باال رفتن قیمت کاالهای اساسی نمایندگان را قانع نکرد.  صفحه10

* 40 شرکت خارجی از کشورهای چین، ترکیه، مالزی، 

هند، هنگ کنگ و ایتالیا در این نمایشگاه حضور دارند.

* مدیرعام��ل ش��رکت پایانه های نفتی ای��ران: ظرفیت 

ذخیره سازی نفت ایران در خلیج فارس افزایش می یابد.

* از سوی سازمان توس��عه تجارت فهرست خودروهای 

مجاز وارداتی اعالم شد.

* وزیر اقتصاد: نرخ سود بانکی امسال تغییر نمی کند.

صفحه4

حضور 190 شرکت ایرانی و خارجی
 در نخستین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع ریلی

* وزیر خارجه س��وریه: پاس��خ به تجاوز اسرائیل را 

حق خود می دانیم.

* احزاب سیاس��ی قرقیزستان خواس��تار تعطیلی 

پایگاه آمریکا شدند.

*پوتی��ن خطاب به نتانیاهو، تجاوز تکرار ش��ود در 

کنار سوریه خواهیم بود.

* تعداد کشته ها در ناآرامی های بنگالدش به 37نفر 

رسیده است.                                 صفحه آخر

جست وجوی خانه به خانه ماموران آل خلیفه
برای بازداشت مبارزان بحرینی

همزمان با رونمایی از سامانه پیشرفته مین شکار آغاز شد

رزمایش مین روبی نیروی دریایی ارتش در دریای عمان
صفحه3

طی نامه ای به ریاست شورای امنیت

ایران خواستار رسیدگی شورای امنیت
به تجاوز اخیر اسرائیل علیه سوریه شد

با حضور سلیقه های مختلف سیاسی

روز اول 62 نامزد برای ریاست جمهوری یازدهم 
ثبت نام کردند

* تظاهرکنن��دگان ب��ا س��ر دادن ش��عارهایی علی��ه 
تروریس��ت ها مراتب اعتراض ش��دید خود را نسبت به 

مداخالت آمریکا و عربستان در سوریه اعالم کردند.

* م��ردم پاکس��تان: ای��ن اق��دام نش��ان می دهد که 
تروریست ها هیچ احترامی برای مسلمانان قائل نیستند.
 صفحه آخر

* نماین��ده دائ��م ایران در س��ازمان ملل طی نامه ای به رئیس ش��ورای امنیت: 
اینگونه اقدامات جنایتکارانه و غیرمسئوالنه بایستی توسط جامعه بین المللی و به 
ویژه سازمان ملل و نهادهای ذیربط آن به دالیل متعدد مورد بررسی قرار گیرد.

* اقدام به تجاوز از سوی رژیم صهیونیستی نقض جدی قوانین بین المللی 
مخصوصا ضوابط و اصول منش��ور ملل متحد از جمله ماده مربوط به منع 
* من که سوخته ام دیگر جزغاله ام نکنید!استفاده از زور علیه دولت های عضو است.                                صفحه3

* حجت االسالم حس��ن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام ، کامران باقری لنکرانی ب��ه عنوان گزینه جبهه 
پایداری ، محمد س��عیدی کیا وزیر س��ابق احمدی نژاد ، ص��ادق واعظ زاده 
رئی��س ش��ورای عالی مرکز الگوی اس��المی- ایرانی پیش��رفت و مصطفی 
کواکبیان کاندیدای جریان اصالحات با حضور در وزارت کشور، برای نامزدی 

در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ثبت نام کردند.

*وزی��ر کش��ور: ثبت نام ت��ا تاریخ 
21 اردیبهش��ت م��اه ادامه دارد و 
از روز 22 اردیبهش��ت کار بررسی 
توس��ط  داوطلب��ان  صالحی��ت 
 ش��ورای نگهبان صورت می گیرد. 
* از داوطلب��ان می خواهی��م کار 
ثبت ن��ام را به روز و س��اعات آخر 
مح��ول نکنند تا مراحل ثبت نام را 
برای همه عزیزان به سرعت انجام 
دهیم.                        صفحه2

چرا هاشمی و خاتمی 
سوژه محافل ضدانقالب شده اند؟

طبل های
تو خالی !


