
موض�وع مزایده:آه��ن آالت ضایعات��ی و باتری مس��تعمل و تعدادی 
کانک��س با قطعات داغی و موتورهای مس��تعمل و مقداری الس��تیک 

مستعمل موجود در انبار رباط کریم در سه گروه مختلف
تضمین ش�رکت درمزای�ده: مبلغ 300/000/000 )س��یصد میلیون 
ریال( بابت کلیه گروه ها به صورت واریز وجه نقد به حس��اب  ذکرش��ده 
در اس��ناد مزای��ده و یا تهیه و ارائه ضمانتنام��ه معتبر بانکی طبق نمونه 

ضمیمه اسناد مزایده.
دریافت اسناد: از تاریخ 92/2/25 لغایت 92/3/1 )ساعت9 الی 13(.

محل دریافت: میدان آرژانتین- بلوار آفریقا- ساختمان شهید دادمان- 
طبق��ه چهارم- ب��ال جنوب��ی- تلف��ن: 82243905 - 82243917- 

56391040 -56391036
قیمت اسناد: واریز مبلغ 50/000 ریال به حساب 2176359001007 
س��یبا بانک ملی ش��عبه س��یدجمال الدین اس��دآبادی )کد 225( بنام 
شرکت س��اخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کش��ور )قابل واریز در 

کلیه شعب بانک ملی(.
تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13روز چهارشنبه مورخ 92/3/1.

محل تحویل:  اداره کل حراس��ت واق��ع در خیابان ظفر- خیابان فرید 
افشار- نبش بلوار آرش- طبقه دوم.

موعد بازگشایی پیشنهادات: حداکثر یکماه پس از پایان مزایده در 
طبقه دهم بال جنوبی ساختمان شهید دادمان می باشد.

برای کسب اطالعات بیشتر رجوع کنید به سایت: 
http://iets.mporg.ir

پرداخ��ت هزین��ه آگهی و کارشناس��ی و مالیات ارزش اف��زوده بعهده 
برندگان مزایده می باشد.

شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

وزارت راه و شهرسازی
شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

م الف607

 آگهی مزایده عمومی 
شماره 92-2 

موض�وع مزای�ده: فروش ح��دود 18000 دس��یمتر مکعب نئوپرن 
خارجی در 16 سایز مختلف.

تضمین ش�رکت درمزایده: مبلغ 300/000/000 )س��یصد میلیون 
ریال( به صورت واریز وجه نقد به حساب های ذکرشده در اسناد مزایده 

یا تهیه و ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی طبق فرم نمونه پیوست.
دریافت اسناد: از تاریخ 92/2/21 لغایت 92/3/1 )ساعت9 الی 14(.

محل دریافت اسناد مزایده: میدان آرژانتین- بلوار آفریقا- ساختمان 
ش��هید دادم��ان- طبقه چهارم- ب��ال جنوبی- تلف��ن: 82243905 و 

.82243917
قیمت اسناد: واریز مبلغ 50/000 ریال به حساب 2176359001007 
سیبا بانک ملی ایران شعبه سیدجمال الدین اسدآبادی )کد 225( بنام 
شرکت س��اخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کش��ور )قابل واریز در 

کلیه شعب بانک ملی(.
تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13روز چهارشنبه مورخ 92/3/1.

محل تحویل:  اداره کل حراس��ت واق��ع در خیابان ظفر- خیابان فرید 
افشار- نبش بلوار آرش- طبقه دوم.

موعد بازگشایی پیش�نهادات: حداکثر یکماه پس از آخرین مهلت 
مزایده

برای کسب اطالعات بیشتر رجوع کنید به سایت: 
http://iets.mporg.ir 

پرداخ��ت هزین��ه آگهی و کارشناس��ی و مالیات ارزش اف��زوده بعهده 
برندگان مزایده می باشد.

شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

وزارت راه و شهرسازی
شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

م الف608

 آگهی مزایده عمومی 
شماره 92-3 

موضوع مزایده: فروش 22 دستگاه ماشین آالت سنگین و تجهیزات راهداری و راهسازی موجود در انبار رباط کریم به شرح زیر.

 آگهی مزایده عمومی شماره 92-7 
وزارت راه و شهرسازی

شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

م الف603

تضمین ش�رکت در مزایده: 5درصد مبلغ پیش��نهادی به صورت واریز وجه نقد به حس��اب ذکر شده در اس��ناد مزایده و یا تهیه و ارائه ضمانتنامه 
معتبر بانکی طبق نمونه ضمیمه اسناد مزایده.

دریافت اسناد: از تاریخ 92/2/21 لغایت 92/3/1 )ساعت 9 الی 13(.
محل دریافت: میدان آرژانتین- بلوار آفریقا- ساختمان شهید دادمان- طبقه چهارم- بال جنوبی- تلفن: 82243917-82243905

قیمت اس�ناد: واریز مبلغ 50/000 ریال به حس��اب 2176359001007 س��یبا بانک ملی شعبه سیدجمال الدین اسدآبادی )کد225( بنام شرکت 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور )قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی(.

تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 92/3/1.
محل تحویل: اداره کل حراست واقع درخیابان ظفر- خیابان فرید افشار- نبش بلوار آرش- طبقه دوم.

موعد بازگشایی پیشنهادات: حداکثر یک ماه پس از پایان مزایده.
برای کس��ب اطالعات بیش��تر رجوع کنید به س��ایت : http://iets. mporg.ir پرداخت هزینه آگهی و کارشناسی و مالیات ارزش افزوده بعهده 

برنده مزایده می باشد.
شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است

تعدادنوع دستگاهردیفتعدادنوع دستگاهردیف

دو دستگاهکمرشکن8یکدستگاهبلدوزر1

یکدستگاهپمپ بتن ثابت9یکدستگاهگریدر2

یکدستگاهبتونیر10دو دستگاهغلطک3

یکدستگاهبونکر سیمان11یکدستگاهفینیشر4

یکدستگاهکوبیت12چهار دستگاهکمپرسور5

یکدستگاهماسه شور13چهار دستگاهکفی6

دو دستگاهموتور برق7

 ش�رکت تکاب نیرو به نمایندگی از طرف شرکت برق منطقه ای 
ته��ران درنظ��ر دارد، 2 دس��تگاه ترانس��فورماتور 5 و 15مگاواتی 
مس��تعمل، اسقاط، راکد و مازاد برنیاز شرکت برق منطقه ای تهران 
»فروش هر دس��تگاه بص��ورت منفرد« در انبار کل آن ش��رکت به 

شرح ذیل:

را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.
از کلی��ه متقاضیان خرید درخواس��ت میگ��ردد از تاریخ درج این 
آگهی تا تاریخ 92/2/25از ساعت 9 الی 13 به حوزه دفتر خدمات 
بازرگانی ش��رکت تکاب نیرو واقع در کیلومتر 9 بزرگراه فتح )جاده 
قدی��م کرج( خیابان ش��هید حس��ن باقری مقابل کارخانه س��پنتا 
شرکت تکاب نیرو- طبقه اول اتاق 105 مراجعه و با دریافت اوراق 
ش��رایط مزایده و بازدید از ترانفس��ورماتورهای موردنظر درانبارکل 
شرکت برق منطقه ای تهران پیشنهاد خود را در روز یکشنبه مورخ 
92/3/5 س��اعت 9:30 صبح در س��الن برگزاری مزایده این شرکت 
تحویل نمایند. )بدیهی است تحویل پاکت پیشنهادی قبل از تاریخ 
و زمان ذکر ش��ده به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد( ضمنا شرکت 
کنندگان محترم در صورت برنده شدن می بایست با توجه به اجرای 
قانون پرداخت مالیات برارزش افزوده مربوطه به میزان اعالم ش��ده 
توسط دولت درموعد پرداخت، عالوه بر مبلغ پیشنهادی خود اقدام 
و س��پرده ش��رکت در مزایده را فقط بصورت ضمانتنامه بانکی بنام 
ش��رکت برق منطقه ای تهران و یا ارائه فیش واریزی وجه س��پرده 
ش��رکت در مزایده به حساب جاری شماره 37282/75 بنام تمرکز 

سپرده نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران واریز نمایند.
الزم به یادآوری می باش��د پیش��نهاد دهندگان محترم می بایس��ت 
بابت هردس��تگاه فوق 10٪ مبلغ پیشنهاد کل قیمت خود را بعنوان 

سپرده ارائه نمایند.
متن آگهی مذکور در شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به آدرس 

WWW.TAVANIR.CO.IR درج شده است.

وزارت نیرو
شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

آگهی مزایده عمومی
 شماره 401/ب/92

روابط عمومی برق تهران

شرح کاال

1 دستگاه1-ترانسفورماتور 5 مگاواتی

1 دستگاه2-ترانسفورماتور 15مگاواتی

م الف 410

www.trec.co.ir نشانی وب سایت برق تهران
http://tabesh.trec.co.irنشانی پایگاه خبری برق تهران

شرکت حمل و نقل ریلی رجاء
سهامی خاص- شماره ثبت: 128209

سازمان: شرکت حمل و نقل ریلی رجاء
موض�وع مناقص�ه: انجام نگه��داری و تعمی��رات برق و 

روشنایی و داخلی واگنهای دانمارکی بدون تهویه.
محل انج�ام خدمات: کارگاه ها و خط��وط تعمیراتی در 

تهران و نواحی.
مهل�ت و مح�ل دریافت اس�ناد مناقص�ه: متقاضیان 
می توانن��د حداکث��ر تا س��اعت 16 روز چهارش��نبه مورخ 
92/3/1 ب��ا در دس��ت داش��تن معرفی نام��ه کتبی جهت 
دریافت اس��ناد به نش��انی: تهران- خیابان کریم خان زند- 
نبش س��نائی- ش��رکت حم��ل و نقل ریلی رج��اء- طبقه 
دوم- مدیریت تدارکات- اتاق 208- گروه تامین قطعات و 

قراردادهای فنی مراجعه نمایند.
مهلت تحویل پیش�نهادات: تا س��اعت 15 روز ش��نبه 

مورخ 92/3/18
محل تحویل و بازگشائی پیشنهادات: تهران- خیابان 
کریم خان زند- نبش س��نائی- ش��رکت حمل و نقل ریلی 

رجاء- طبقه دوم- مدیریت تدارکات
تاریخ و ساعت بازگش�ائی پیشنهادات: تا ساعت 16 

روز شنبه مورخ 92/3/18
نوع و مبلغ سپرده ش�رکت در مناقصه: ضمانتنامه یا 
چک تضمین شده بانکی معادل 3 درصد قیمت پیشنهادی.
مبلغ خرید اسناد: واریز مبلغ 100/000 ریال به حساب 
س��یبا ش��ماره 0108884965005 نزد بانک ملی شعبه 
انبار توش��ه )کد 813( به نام حساب درآمد شرکت حمل 

و نقل ریلی رجاء.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است

آگهی مناقصه 
شماره 92/06

شرکت حمل و نقل ریلی رجاء
م الف 597

 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 قصهعمو گهیمنا آ
 شماره13-92/2ت

م الف 570 

مجل��ه کیه��ان ورزش��ی 
خواندنی،  مطال��ب  حاوی 
تحلیل  مصاحبه،  گزارش، 
و آخرین خبرها از ورزش 
ام��روز  جه��ان  و  ای��ران 
اردیبهشت   21 )ش��نبه- 
1392( در سراس��ر کشور 

منتشر شد.
در این شماره می خوانیم:

دیپلماس��ی  در  ضع��ف 
)چش��م انداز(،  ورزش��ی 
جش��ن قهرمانی استقالل 

در لی��گ برتر باز با امیر، دو س��اعت رو دررو ب��ا کالنی و زادمهر، 
خداحافظی غریبانه مهدوی کیا، بازنشستگی آلکس فرگوسن، وداع 
ی��ک نفر به خاطر 100هزار نفر، موفقیت زیر س��ایه ثبات، چراغ 
سبز سیدمهدی رحمتی به تیم ملی، آسمان تهران در جام حذفی 
طالیی ش��د، جام آس��یا جاده ای صاف اما طوالنی برای استقالل، 
قهرمان��ی یوونتوس در لی��گ ایتالیا، خبرهای والیبال، کش��تی، 

پینگ پنگ و... پوستر: استقالل، سپاهان، مهدوی کیا، کریمی

مجله کیهان ورزشی منتشر شد

سال هفتادو یکم q  شماره q 20489  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( شنبه21 اردیبهشت q  1392 30 جمادی الثانیq  1434  11 مه2013

خبر ویژه
یادداشت روز

* تشکیل جبهه تازه مقاومت در جوالن برای دفاع 

از سوریه.

* ک��رزای: پنتاگ��ون 9 پای��گاه نظام��ی در خاک 

افغانستان احداث می کند.

* برلوسکنی به جرم تخلفات مالی به 4 سال زندان 

محکوم شد.

* هزاران دانش آموز و دانشجو در اسپانیا کالس های 

درس را تعطیل کردند.                    صفحه آخر

سید حسن نصراهلل: مردم سوریه را
برای آزادسازی جوالن آموزش می دهیم 

* در حالی که قیمت هر کیلو گوش��ت گوس��فندی در 

هفته های گذش��ته به 40 هزار تومان هم رسیده بود، در 

روزهای اخیر نرخ هر کیلو ران پاک کرده گوسفندی به 

29 هزار و 400 تومان رسید.

* بیمه مرکزی ایران: راکبان موتورسوار با گرفتن بیمه نامه یک 

کاله ایمنی که معادل قیمت بیمه نامه است هدیه می گیرند.

* یارانه نقدی فردا قابل برداشت است.

* وزیر نیرو: قیمت آب و برق افزایش نمی یابد.  صفحه4

کاهش بهای انواع گوشت و میوه 
در بازار

اعترافدیرهنگامکنگرهآمریکا
درتحریمایرانشکستخوردهایم

با انتشار یک گزارش رسمی صورت گرفت

* با گذش��ت حدود یک سال از اعمال تحریم های به اصطالح فلج کننده 
آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، مرکز تحقیقات کنگره در گزارشی رسما 

به شکست این تحریم ها اعتراف کرد.
* تحریم ه��ا، نف��وذ ای��ران و توانایی ه��ای اس��تراتژیک آن را در منطقه 

خاورمیانه کاهش نداده است.
* تحریم های آمریکا نتوانسته است در سیاست منطقه ای و داخلی ایران 

هم تغییری ایجاد کند.
* تجار ایرانی با اس��تفاده از روش های مبادله بانکی غیررسمی صادرات 
غیرنفتی کش��ور را مانند محصوالت کش��اورزی، مواد معدنی و کاالهای 

صنعتی افزایش داده اند.
* تحریم ها در بلندمدت برای ایران س��ودمند نیز بوده؛ زیرا این کشور را 

وادار به کاهش وابستگی خود به درآمدهای نفتی کرده است.
* جوزف بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، تیرماه س��ال 91 و همزمان 
با اعمال تحریم های به اصطالح فلج کننده علیه ایران، مدعی شده بود که 

این تحریم ها، مقامات ایرانی را مجبور به تغییر رفتار خواهد کرد!
* دولت آمریکا دو شرکت خارجی و چهار شرکت داخلی دیگر را به اتهام 
همکاری در پیشبرد برنامه هسته ای ایران مشمول تحریم کرد.   صفحه2

همزمان در تهران و سراسر کشور برگزار شد

راهپیمایی علیه مزدوران وهابی در اعتراض به هتک حرمت مقدسات اسالمی
صفحه3

صفحه2صفحه2

در اختتامیه کنگره شهدای وزارت دفاع

جدیدترین پهپاد تهاجمی ایران با نام »حماسه«رونمایی شد

* پهپاد حماس��ه  آخرین نمونه از هواپیماهای بدون سرنش��ین ساخت ایران است که مداومت پروازی باال و ارتفاع 
باالی پروازی آن، این هواپیما را از دیگر پهپادهای کشور متفاوت کرده است.

* سردار وحیدی وزیر دفاع: پهپاد کامال بومی حماسه با قابلیت رادارگریزی می تواند سه ماموریت مراقبت، شناسایی و 
حمله با موشک و راکت را به صورت همزمان انجام دهد.                                                                                                             صفحه3

خطیب جمعه تهران:

حق مردم است که درباره 
هزینه های میلیاردی تبلیغات سؤال کنند

* آیت اهلل خاتمی: وقتی شما پول های میلیاردی خرج می کنید مردم حق 
دارند که بپرسند »از کجا آورده اید؟!«

* علمای سنی نش��ان دادند که عمال حسابشان از حساب وهابیت خبیث 
تکفیری جداست.                                                              صفحه3

تعداد نامزدهای ریاست جمهوری به 366 نفر رسید
ثبت نام امروز پایان می یابد

* مصطفی محمدنجار وزیر کشور: کاندیداها تا قبل از پایان مهلت ثبت نام 
برای نام نویس��ی در س��تاد انتخابات کش��ور حضور پیدا کنند زیرا مهلت 

ثبت نام ها تمدید نخواهد شد.
* غالمعلي ح��داد عادل که به منظ��ور ثبت نام در یازدهمین دور انتخابات 
ریاست جمهوري وارد ستاد انتخابات کشور شده بود اعالم کرد فعال هر سه  

ائتالف پیشرفت« ثبت نام خواهند کرد. عضو »
* محمدرضا عارف معاون اول دولت اصالحات پس از ثبت نام در انتخابات 

ریاست جمهوری: من آقاي حسن روحاني را اصالح طلب نمي دانم.
* علیرض��ا زاکان��ی نماینده مردم ته��ران در مجلس پ��س از  ثبت نام در 
انتخابات ریاست جمهوري در محل ستاد انتخابات کشور: اگر آقای جلیلی 

ثبت نام کند، بنده استقبال کرده و با وی ائتالف می کنم.

* س��ید صولت مرتض��وي رئیس 
س��تاد انتخابات کش��ور اعالم کرد 
راه ان��دازي کارناوال ه��ا و بس��تن 
خیابان ها توسط داوطلبان انتخابات 
ریاس��ت جمه��وري قب��ل از زمان 
قانوني تبلیغات، خالف قانون است.

* تا پایان وق��ت اداری چهارمین 
داوطلب��ان  ثبت ن��ام  مهل��ت  روز 
یازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت 
جمهوری، 366 نفر ثبت نام کردند 
که از این تع��داد 12 نفر از بانوان 
هستند.                         صفحه10
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گویا نیوز: جمهوری اسالمی 
تاج زاده را هم شیرفهم کرد!

* اغتشاش معنا یا همان گرگیجه همیشگی اپوزیسیون؟!
* سال 88 روی اسالم خط کشیدیم ولی امسال...!

* پیامد اشغالگری آمریکا نفوذ فزاینده ایران در عراق بود

آزادی»جوالن« 
و نیروی جدید 

سوریه


