
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

ش�رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام عملیات حفر 300 متر دس�اندری در بلوک شمالی معدن 
ذغال سنگ خمرود در استان کرمان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. بدین وسیله 
از شرکت های دارای سوابق اجرائی مفید در زمینه موضوع مناقصه دعوت به عمل می آید جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اس��ناد مناقصه از تاریخ 1392/2/23 لغایت س��اعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1392/3/1 با در دست داشتن معرفی نامه و اصل 
فیش واریزی به مبلغ س��یصد هزار ریال به حس��اب شماره 3496/22 نزد بانک سپه شعبه میدان ولیعصر به نام این شرکت به 
آدرس تهران- باالتر از میدان ولیعصر- روبروی سینما استقالل- پالک 1713 برج جنوبی- طبقه ششم- امور بازرگانی مراجعه 

نمایند. ضمنا مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 1392/3/18 تعیین می گردد.

می قصهعمو گهیمنا آ
شماره16-92/2ت

م الف 649

7  الی 11

با عنایت به مفاد مواد )4( و )12( ابالغیه شماره 130890- 83/11/17 )قانون برگزاری مناقصات(، شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کش��ور در نظر دارد عملیات تکمیلی زیرس��ازی قطعه 5/ب در محور راه آهن مراغه- ارومیه با برآورد 

اولیه حدود 100 میلیارد ریال را با ارزیابی کیفی و شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
مهل�ت و مح�ل دریافت اس�ناد ارزیابی: پیمانکاران واجد ش��رایط می بایس��ت حداکث��ر تا 5 روز پ��س از درج آگهی به 
مهندس��ین مش��اور برآیند به نش��انی تهران- خیابان ولیعصر- روب��روی خیابان جام جم- خیابان طاه��ری- پالک 70 تلفن 

6-22048504مراجعه نمایند.
مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی: ظرف مدت حداکثر 10 روز پس از درج آگهی

محل تحویل اس�ناد ارزیابی: دفتر اداره کل امور پیمان ها و رس��یدگی فنی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل 
کشور به آدرس: میدان آرژانتین- بزرگراه آفریقا- نرسیده به اتوبان همت- ساختمان وزارت راه و شهرسازی- طبقه 2 جنوبی 
تاری�خ اعالم نتیجه ارزیاب�ی کیفی: نتیجه ارزیابی کیفی حداکثر دو هفته پس از مهلت مقرر جهت تحویل اس��ناد اعالم 
می گردد. ارائه اسناد و مدارک ارزیابی هیچگونه تعهدی در زمینه دعوت شرکتهای پیمانکاری به مناقصه برای کارفرما ایجاد 

نمی کند فرم آگهی الکترونیکی مناقصه از طریق صفحه الکترونیک IETS.Mporg.ir قابل دسترسی است.

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شماره 92-1

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

اداره کل امور پیمان ها و رسیدگی فنی م الف 716

م الف721

آگهی مناقصه عمومی شماره 92/100/2
معاونت آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی ایران
درصفحه آخرم الف 676

1( دستگاه مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی شهید بهشتی

2( موض�وع مناقصه: واگذاری ام��ور ایاب و ذهاب کارکنان و اجاره 
38 دستگاه خودروی سواری سمند، پژو 405 یا پراید با راننده جهت 

شبکه بهداشت و درمان شهریار
3( ش�رایط مناقصه: ارایه 3 مورد گواهی حسن انجام کار معتبر از 
س��ازمان های دولتی یا خصوصی به انضمام قرارداد مربوطه و داشتن 

2 سال سابقه کار
4( مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 25/000/000 ریال )بیست و 
پنج میلیون ریال( به صورت ضمانتنامه بانکی یا رسید پرداخت نقدی 
5( محل دریافت اسناد وارائه پیشنهادات: تهران، بزرگراه شهید 
چمران، ولنجک، خیابان یمن، خیابان شهید اعرابی، جنب بیمارستان 
آیت ا... طالقانی، دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
ش��هید بهشتی، ساختمان ش��ماره )1( س��تاد، طبقه دوم، دبیرخانه 

مدیریت تشکیالت، آموزش و بودجه برنامه ای
6( مهلت دریافت اسناد: 7 روز از تاریخ چاپ آگهی نوبت اول

7( ش��رکت کنندگان بایستی بابت هزینه خرید اسناد مبلغ 50/000 
ریال به ش��ماره حس��اب 99901603 به نام درآمد غیرقابل برداشت 
نزد بانک رفاه کارگران ش��عبه دانش��گاه 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.

»آگهی مناقصه عمومی«

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

م الف690

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

»روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری استان قزوین«

آگهی فراخوان
وزارت نیرو تجدید مناقصه عمومی)92/3(

شرکت آب و فاضالب استان قزوین )سهامی خاص(

شرکت آب و فاضالب استان قزوین )مناقصه گزار( در اجرای قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب در نظر دارد اجرای پروژه 
مشروحه ذیل را با مشخصات و شرایط تعیین شده، از طریق مناقصه عمومی )یک مرحله ای( به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید، لذا از کلیه پیمانکاران 
واجد صالحیتی که تمایل به شرکت در این مناقصه را دارند دعوت می گردد بمنظور خرید اسناد مناقصه از تاریخ 1392/2/25 لغایت 1392/2/30 با در دست 
داشتن فیش واریزی به مبلغ 200/000 ریال به حساب شماره 4046865589 و شناسه 370008027103 بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر قزوین بنام شرکت 
آب و فاضالب استان قزوین در ساعات اداری روزهای غیرتعطیل به واحد قراردادهای این شرکت مراجعه و پیشنهادات خود را نیز تا ساعت 13 مورخه 1392/3/8 
همچنین به پیشنهادهای فاقد  1392/3/8می باشد.  13:30 مورخه  بازگشایی پیشنهادات ساعت  نمایند. ضمنا زمان  این شرکت تسلیم  به واحد دبیرخانه 

امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی مناقصه واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

عنوان و مشخصات کلی 
پروژه

مبلغ برآورد 
مناقصه )به ریال(

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه)به ریال(

محل تامین اعتبار 
هزینه های موضوع مناقصه

محل دریافت اسناد، تحویل رتبه مورد نیاز
و گشایش پیشنهادات

تکمیل ساختمان اداری ستاد 
شرکت

حداقل رتبه 5 داخلی5/043/599/00092/190/000
رشته ابنیه

نشانی مناقصه گزار

اجرای تکمیل مدول اول و 
احداث مدول دوم تصفیه خانه 

موقت فاضالب شهرآبیک

حداقل رتبه 5 داخلی703/612/87267/170/000 
رشته آب

نشانی مناقصه گزار

نشانی مناقصه گزار: قزوین، میدان ولیعصر»عج«، ابتدای بلوار آیت ا... خامنه ای، کوچه گلستان پنجم، شماره 4. تلفن تماس: 02813349051-4
هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

)نوبت اول(

ش�رکت توس�عه و نگهداری اماکن ورزشی کش�ور درنظر دارد خرید، حمل و نصب 
چمن مصنوعی اس��تادیوم 15000 نفری زنجان را براس��اس قانون برگزاری مناقصات از 

طریق فراخوان عمومی اجرا نماید.
1-نام و نش�انی مناقصه گذار:شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس: 
ته��ران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان ش��هید ش��اه نظری، جنب می��دان کاظمی، 

مجموعه ورزشی شهید کشوری طبقه چهارم تلفن: 22903592-4
2-نوع، کمیت و کیفیت کاال:خرید، حمل ونصب چمن مصنوعی استادیوم 15000 نفری زنجان

3-ن�وع و مبل�غ تضمی�ن ش�رکت درمناقصه:مبل��غ تضمی��ن ش��رکت درمناقصه 
280/000/000ریال )دویست و هشتاد میلیون ریال( به صورت یکی از موارد ذیل:

ال��ف- ضمانتنام��ه بانکی، ب-ضمانتنامه های صادر ش��ده از س��وی موسس��ات اعتباری 
غیربانک��ی که دارای مجوز الزم از طرف بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران هس��تند. 
ج- وجه نقد واریز به ش��ماره حس��اب 14321/79 نزد بانک مرکزی به نام شرکت توسعه 

و نگهداری اماکن ورزشی کشور.
4-ب�رآورد هزین�ه اج�رای کار )ریال(:5/600/000/000ری��ال )پن��ج میلی��ارد و 

ششصدمیلیون ریال(
5-مدت ومحل اجرا: 2ماه )دوماه شمسی(، استان زنجان، شهرستان زنجان

6-زمان دریافت اس�ناد مناقصه:درس��اعت اداری )از س��اعت 8 الی 16:30( از تاریخ 
92/2/25 لغایت 92/2/29

7-آدرس دریافت اس�ناد: شرکت توس��عه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس: 
ته��ران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان ش��هید ش��اه نظری، جنب می��دان کاظمی، 

مجموعه ورزشی شهید کشوری طبقه چهارم، واحد امور قراردادها تلفن: 22902521
9-مدارک موردنیاز جهت ش�رکت در مناقصه:تولید کننده یا داشتن نمایندگی 

یا لیسانس از شرکتهای تولید کننده، سابقه انجام کار، داشتن مصالح، امکانات، 
ماش�ین آالت، نیروه�ای متخص�ص موردنی�از و تاییدیه ه�ای اخذ ش�ده جهت 
پروژه های مشابه و همچنین داشتن بیمه و گارانتی و تضمین کیفیت محصول به 

مدت 5 سال و ارائه خدمات پس از فروش.
10-آدرس محل تسلیم پیشنهادها:تهران- خیابان ولیعصر)ع(- ابتدای اتوبان نیایش- 
مجموعه ورزش��ی انقالب- ساختمان شرکت توس��عه و نگهداری اماکن ورزشی دبیرخانه 

می باشد و رسید اسناد را دریافت نمائید.
11-آخرین مهلت تس�لیم پیشنهادها: س��اعت 14:30 بعدازظهر روز یکشنبه مورخه 

92/3/12 می باشد.
12-زمان بازگش�ایی پاکات:پیش��نهادهای واصله در س��اعت 11 روز دوشنبه مورخه 
92/3/13 درکمیس��یون مناقصه درمحل دفتر مدیرعامل محترم شرکت توسعه )مجموعه 
ورزش��ی انقالب( باز و خوانده می ش��ود. پس از بازگشایی پاکت های )الف و ب( و بررسی 
م��دارک ذکر ش��ده دربن��د9، مراتب جهت ارزیابی فنی و بررس��ی به کمیس��یون فنی و 
بازرگان��ی ارج��اع می گردد و حداکثر تا مدت 15 روز پس از بازگش��ایی پاکات براس��اس 
صورتجلس��ه کمیس��یون فنی و بازرگانی زمان بازگش��ایی پاکات )ج( کتبا به پیش��نهاد 
دهندگان اعالم می گردد. به پیشنهادهای فاقد امضا و مشروط ومخدوش و پیشنهادهایی 

که بعداز موعد مقرر در بند 11آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
*بازگشایی پاکتها با پیشنهاد یک مناقصه گر نیز انجام خواهد شد.

*هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه است.
*درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.

http://iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات*
www.tanavar.ir شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور*

آگهیمناقصهعمومیدومرحلهای
بهشماره92/02/119-ف

شرکتتوسعهونگهداریاماکنورزشیکشور-معاونفنیومهندسی
م الف 667

شرکتتوسعهونگهداریاماکنورزشیکشور)سهامیخاص(
معاونتفنیومهندسی

سالهفتادويکمqشمارهq20493 تکشماره5000ريال16صفحه)بهاضافهنيازمنديهایويژهتهران( چهارشنبه25ارديبهشتq1392 4رجب15q1434مه2013

خبر ویژه
یادداشت روز

انفجار بمب در بنغازی
15 کشته و30 مجروح برجای گذاشت

صفحه2صفحه2

* علویان از نیروی هوایی ترکیه پاکس��ازی 

می شوند.

* برلوسکنی به جرم فساد اخالقی از دادگاه 

میالن حکم زندان گرفت.

* پارلمان مصر خواستار اخراج سفیر اسرائیل 

از قاهره شد.

ش��کنجه علی��ه  اعتراض آمی��ز  تجم��ع   *

 در بحرین.                                         صفحه آخر

توافق آمریکا و انگلیس 
برای حمایت بیشتر از تروریست ها در سوریه

* رون��د نزولی قیمت آه��ن در بازار ادامه 

دارد.

* افزای��ش 20 درص��دی نرخ بلی��ت اتوبوس، 

مینی بوس و سواری برون شهری.

* رئیس اتحادیه نمایشگاه داران: خودرو ارزان تر می شود.

* مع��اون وزی��ر صنعت: با توج��ه به ترخیص 

کره  های واردات��ی از گمرک قیمت این کاال به 

هیچ وجه نباید در بازار افزایش یابد.     صفحه4

افزایش عرضه آهن
قیمت را باز هم کاهش داد

در ادامه بررسی الیحه بودجه

مجلس به دولت اجازه انتشار پانزده هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت داد
صفحه14

جهانبهانتخاباتایران
چشمدوختهاست

گاردین: انتخابات ریاست جمهوری مثل همیشه پرشور خواهد بود

* در حال��ی ک��ه کمت��ر از ی��ک م��اه دیگ��ر، یازدهمی��ن دوره انتخاب��ات 
ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران 
برگزار خواهد شد، از هم اکنون چشم جهانیان به این انتخابات دوخته شده و 

همگان منتظر خلق حماسه ای دیگر از سوی ملت ایران هستند.
* روزنامه گاردین: در حالی که ایران آماده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
می ش��ود، تمامی توجهات کشورهای جهان و به خصوص کشورهای غربی به 

انتخابات ایران دوخته شده است.
* برنامه هس��ته ای ایران و تحریم های وضع ش��ده از سوی کشورهای غربی 
از جمله مواردی هس��تند که انتخابات ایران را در کانون توجهات قدرت های 

غربی قرار داده است.
* برگزاری موفقیت آمیز انتخابات ریاس��ت جمهوری ایران سبب می شود تا 
نمایندگان هسته ای ایران از موضعی قوی در مذاکرات هسته ای حضور یابند.

* حضور میلیونی مردم ایران پای صندوق های رای به جهانیان نشان خواهد 
داد که برنامه هس��ته ای ایران مسالمت آمیز بوده و از مشروعیت و محبوبیت 

عمومی برخوردار است.
* نقیق اهلل آش��یروف، رئیس اداره مسلمانان روس��یه: انتخابات ایران الگویی 

مناسب برای کشورهای دیگر به ویژه برای جهان اسالم است.
* عباسعلی کدخدایی، سخنگوی ش��ورای نگهبان: جمهوری اسالمی ایران 

نمره اول در میزان مشارکت انتخاباتی را در دنیا دارد.
* س��ناریوی دشمن با ابزار تحریم ها و تحرکات به اصطالح حقوق بشری علیه ایران 
با هدف تاثیرگذاری بر انتخابات 24 خرداد با شکست مواجه شده است.    صفحه2

* شباهت انفجار بنغازی با حمالت تروریستی عراق، سوریه و پاکستان، مردم لیبی را نگران کرده است.
* در پی این واقعه تروریستی، صدها تن با برپایی تظاهرات در بنغازی، از دولت و ارتش خواستند با تروریسم مقابله کند.

* شدت انفجار به قدری زیاد بود که 20 خودرو را منهدم و خسارات زیادی به ساختمان های محل وارد کرد.
* دولت مصر و شورای امنیت سازمان ملل انفجار تروریستی در بنغازی را محکوم کردند.              صفحه آخر

* به دنبال درگذشت آیت اهلل حسینی زنجانی در استان زنجان 3 روز عزای 
عمومی اعالم شد.

* آیت اهلل زنجانی در سال 1342 با نهضت امام خمینی)ره( همراه شد و در 
منبر صراحتا به ترویج مرجعیت معظم له می پرداخت.                  صفحه3

 واکنش عصبی آمریکا

به ریاست ایران بر کنفرانس خلع سالح هسته ای
* یکی از سخنگویان آمریکا در سازمان ملل: آمریکا در هیچ نشستی که با 

ریاست ایران برگزار شود در سطح سفیر حضور نخواهد داشت.
* ریاست دوره ای ایران بر کنفرانس خلع سالح ناخوشایند و بسیار نامناسب 

است.

* س��خنگوی وزارت امور خارجه: 
ای��ران حض��وری ق��وی و موثر در 
همه مباحث مربوط به خلع سالح 
و موضوعات تس��لیحاتی در جهان 
دارد و در این باره فشارهای دیگران 
و حضور یا حضور پیدا نکردنش��ان 

برای ما مهم نخواهد بود.
* دبی��رکل انجم��ن خلع س��الح 
هس��ته ای تاکی��د ک��رد آمریکا و 
انگلیس باید خلع سالح هسته ای 
شوند.                           صفحه3

آیت اهلل 
حسینی زنجانی

دار فانی را 
وداع گفت
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* نیویورک تایمز: تحریم ها راه به جایی نبرد اما خصومت ایرانی ها را افزایش می دهد
* سایت میرحسین: نامزدی هاشمی چنگی به دل مردم نزد

* مافیا بازی اصالح طلبان در شورای شهر منحله تهران

کیهان چی فکر می کند؟
یعنی اپوزیسیون گاگول است؟!

چندوچون 
تحوالت
 پاکستان


