
30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

مجله كيهان بچه ها 
حاوي مطالب علمي- ورزشي- داستاني 

مخصوص نوجوانان 
سه شنبه ها بصورت سراسري 

منتشر مي شود

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

تازه های کتابدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
رجوع به صفحه8

ع��ادی  عموم��ی  مجم��ع  صورتجلس��ه  باس��تناد 

حکمی ه��ا  وحی��د   91/8/1 م��ورخ  فوق الع��اده 

به ک م 1285908066 بجای علی شهس��واریان به 

ک م 1285472624 بسمت عضو هیئت مدیره برای 

بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.

آگهی تغییر در شرکت آرین رشد افزا 
سهامی خاص به شماره ثبت 167090 

به شناسه ملی 10102096208

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آقای احس�ان اللهیان، فرزند حس��ن و از کارکنان 
ق��رارداد انجام کار مش��خص ش��رکت فرودگاههای 
کش��ور به اس��تناد رأی قابل پژوهش صادره توس��ط 
هیئت بدوی رس��یدگی به تخلف��ات اداری کارمندان 
ش��رکت فرودگاه های کشور به ش��ماره )145( مورخ 
1392/1/18 بدینوس��یله به ش��ما ابالغ می گردد، به 
اته��ام غیبت غیرموجه از تاریخ 1391/7/1 تاکنون و 
براساس بند )ی( ماده )9( قانون رسیدگی به تخلفات 
اداری مصوب 1372/9/7مجلس ش��ورای اسالمی، به 
اخ�راج از دس�تگاه متب�وع محک��وم گردیده اید. 
ضمن��ا رأی مذکور قابل تجدیدنظر اس��ت و چنانچه 
نس��بت به رأی صادره معترض می باشید، حداکثر به 
م��دت یکماه از تاریخ انتش��ار این آگهی، به اداره کل 
آموزش و توس��عه نیروی انسانی شرکت فرودگاه های 
کشور مراجعه و درخواس��ت تجدیدنظر خود را ارائه 
نمائید، در غیر این صورت به اس��تناد تبصره)1( ماده 
)4( قانون یاد ش��ده، رأی فوق، از تاریخ انقضاء مهلت 

مقرر، الزم االجراء خواهد بود.

آگهی ابالغ رأی قابل پژوهش

اداره کل آموزش و توسعه نیروی انسانی 
شرکت فرودگاه های کشور

م الف 769

نام مناقصه گذار: صنایع شهید باقری
موضوع مناقصه: تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان 

صنایع شهید باقری
نوع مناقصه: مناقصه عمومی دو مرحله ای

تضمی�ن ش�رکت در مناقص�ه: ضمانت نامه بانکی 
معادل 5٪ مبلغ پیشنهادی

مهلت دریافت اس�ناد: دو روز پس از انتشار نوبت 
دوم آگهی )نوبت دوم 92/2/30(

آخرین مهلت تحویل اسناد و مدارک: 92/3/12
تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب: 92/3/13

تاری�خ بازگش�ایی پ�اکات ج: 92/3/19 پ��س از 
ارزیابی توسط کمیته فنی بازرگانی

محل تحویل و دریافت اس�ناد و مدارک: تهران- 
کیلومت��ر 17 جاده مخصوص کرج- روبروی س��ه راه 
داروپخش- صنایع ش��هید باقری- معاونت بازرگانی 

تلفن: 44986350
هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شماره مناقصه: 92/01-02-02

م الف 754

1- نام مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
2- آدرس مناقصه گزار: یزد- بلوار شهید منتظر قائم تلفن: 14-6243111 امور تدارکات و 

انبار تلفن: 6248989- 6117316- 6117318
3- موضوع مناقصه: خدمات نصب، تعویض، تعمیرات لوازم اندازه گیری مش�ترکین عادی 

تکفاز و دیماندی بلوک های یک و دو استان یزد
- بلوک یک شامل: امورهای یک، 2، 3، 4 و زارچ و شاهدیه

- بلوک 2 شامل: کلیه مناطق تحت پوشش مدیریت برق شهرستان های اردکان، میبد و مهریز
4- زمان دریافت اس�ناد مناقصه: در س�اعت اداری )از س�اعت 7/30 الی 14/30 از تاریخ 

92/2/26 لغایت 92/3/4(
5- محل خرید اسناد: شرکت توزیع نیروی برق استان یزد- امور تدارکات و انبار

6- م�دارک مورد نیاز جهت تحویل اس�ناد: فیش واریزی ب�ه مبلغ 150.000 ریال واریز به 
حساب سپهر شماره 2195095906004 بانک صادرات شعبه مارکار یزد

7-آدرس تحویل اسناد: یزد- بلوار شهید منتظر قائم- دبیرخانه امور تدارکات و انبار
8- زمان تحویل اسناد: ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 92/3/18

9- محل برگزاری مناقصه: دفتر معاونت مالی و پشتیبانی
10- زمان بازگش�ائی پاکات الف و ب: پیشنهادهای واصله در ساعت 10 صبح همان روز با 

حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت می گردد.
11- ذکر ش�ماره مناقصه روی پاکت الزامی بوده و حضور پیش�نهاددهندگان در جلس�ه 

آزاد است.
12- شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

13- مناقصه در 2 جلسه برگزار می گردد.
14- پرداخت هزینه چاپ آگهی در روزنامه، بیمه حمل و کس�ورات قانونی به عهده برنده 

مناقصه می باشد.
15- ضمنا دسترس�ی به اس�ناد مناقصه از طریق شبکه اطالع رس�انی معامالت توانیر به 

نشانی www.tender.tavanir.org.ir امکان پذیر می باشد.

آگهی مناقصه عمومی
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شماره 112/603)دومرحله ای(

)نوبت اول(

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مدیریت بازرگانی
موضوع مناقصه: خرید تعداد 3000 عدد دیپ برنجی

DSS-91482-TR طی تقاضای شماره
تاریخ، مهلت، نشانی محل دریافت و تحویل استعالم کیفی مناقصه گران:

از کلی��ه تولیدکنن��دگان مربوطه دع��وت بعمل می آید حداکثر ظرف م��دت دو هفته از تاریخ انتش��ار آخرین آگهی روزنامه 
ب��ا مراجع��ه ب��ه س��ایتهای WWW.IETS.MPORG.IR و WWW.MONAGHESE.NIOPDC.IR بخش 
مناقصات ستاد نسبت به تکمیل فرم ارزیابی کیفی مربوط به مناقصه گران اقدام و این فرم را بهمراه سایر مدارک درخواستی 
به اداره خریدهای داخلی این ش��رکت واقع در تهران- خیابان ایرانش��هر ش��مالی- روبروی پارک هنرمندان- جنب خیابان 

برادران شاداب- پالک1 -  طبقه دوازدهم تحویل نمایند.
تلفن های تماس: 88327085 - 84121033

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 19/000/000ریال که به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد قابل ارائه می باشد.

م الف 718

ت اول
نوب فراخوان مناقصه عمومی

 دو مرحله ای

مناقصه زیر را با مش��خصات و شرایط کلی مندرج در اسناد مناقصه مربوطه به 
شرکت ذیصالح واگذار نماید. 

موض�وع مناقصه: تهیه مصالح و اجرای عملیات احداث حصار دیوار، نرده 
اطراف محوطه ایستگاه CGS خاکعلی شامل ابنیه، تاسیسات برقی.

مح�ل ارائه خدمات و م�دت اجرای موضوع مناقصه: ش��هر خاکعلی- به 
مدت 180 روز تقویمی.

نوع ضمانتنامه: )ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد(
مبلغ ضمانتنامه: 12/000/000 ریال

مح�ل دریافت اس�ناد مناقصه: طبقه س��وم دس��تگاه مناقصه گ��زار- امور 
قراردادها- اتاق 315

زمان و مهلت دریافت اس�ناد مناقصه: پس از انتش��ار آ گهی نوبت دوم به 
مدت 10 روز.

محل تحویل اس�ناد مناقصه: طبقه همکف دستگاه مناقصه گزار- دبیرخانه 
)اتاق 11-6(

مهل�ت تکمیل و تحویل اس�ناد مناقصه: حداکث��ر 10 روز پس از آخرین 
مهلت دریافت اسناد مناقصه

از ش�رکت های واجد صالحیت دعوت می ش�ود جهت دریافت اطالعات بیشتر 
مناقصه گران به نش�انی اینترنتی ش�رکت ب�ه آدرس www.nigc.qazvin.ir و یا 
پایگاه اطالع رس��انی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند. 

در ضمن زمان بازگشایی پاکات در تاریخ 92/3/19 می باشد.

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای

شماره مناقصه )92-4(
شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان قزوین 
)سهامی خاص(

شرکت گاز استان قزوین در نظر دارد

)نوبت اول(

کیه��ان  هفتگ��ی  مجل��ه 
ورزش��ی ح��اوی مطال��ب 
خواندنی، تحلیل، مصاحبه، 
گ��زارش و آخرین اخبار از 
ورزش ایران و جهان امروز 
)شنبه- 28 اردیبهشت( در 

سراسر کشور منتشر شد.
ش�ماره  ای�ن  در 

می خوانیم:
بازده��ی لی��گ حرف��ه ای 

)چش��م انداز هفت��ه(، رودررو ب��ا امیر عابدینی )م��ن فوتبال را 
خراب نکردم(، بررس��ی سی و دومین دوره لیگ فوتبال ایران، 
به استقبال فینال لیگ قهرمانان اروپا، گزارش فینال جام یوفا، 
اقتدار اس��تقالل در لیگ قهرمانان آس��یا، خداحافظی باشکوه 
آلکس فرگوسن )پرونده هفته(، مصاحبه با پزشک تیم فوتبال 

استقالل )یواشکی پرسپولیسی ها را معاینه می کردم( و...
پوستر: فوالد خوزستان، سیدجالل رافخایی

مجله کیهان ورزشی منتشر شد

سال هفتادو يکم q  شماره q 20495  تکشماره 5000 ريال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ويژه تهران(  شنبه28 ارديبهشت q  1392 7 رجبq  1434  18 مه2013

خبر ویژه

یادداشت روز

صفحه2

گسترش اعتراض مردم ترکیه به همسویی اردوغان و اوباما 
در حمایت از تروریست ها در سوریه

صفحه2

* پنتاگون برای جبران کسری بودجه 680 هزار کارمند 

خود را به مرخصی اجباری می فرستد.

* 5 مستشار آمریکایی در افغانستان به هالکت رسیدند.

* اعالم همبستگی علمای بحرین با شیخ عیسی قاسم.

* اعتراض راش��د الغنوش��ی به جنایت اخیر س��لفی ها 

درتونس.

* تحص��ن و تظاه��رات ضد دولت��ی در ایتالی��ا، یونان

 و صربستان.                                       صفحه آخر

استقرار سامانه موشکی اس- 300
در خاک سوریه

با حضور رئیس جمهور صورت گرفت

آغاز عملیات 
اجرایی 
بزرگترین

آب شیرین کن 
کشور

صفحه2

* تیم ملی کشتی آزاد ایران پس از کسب پیروزی قاطعانه برابر تیم آمریکا از سفر 
به لس آنجلس برای مسابقه دوم خودداری کرد و بامداد امروز به تهران بازگشت.

* دبیر کمیته ملی المپیک: پس از آنکه متوجه شدیم 10هزار پرچم ایران با 
آرم شیر و خورشید توس��ط مخالفان جمهوری اسالمی در لس آنجلس توزیع 
شده، تصمیم به لغو مسابقه دوم و ترک خاک آمریکا گرفتیم.         صفحه9

گزارش کیهان از گفت وگوهای همزمان وین و اسالمبول

دیپلماسی هسته ای ایران
غرب را در موضع انفعال قرار داد

و  منطق��ی  رویک��رد  اتخ��اذ   *
تیم ه��ای  موف��ق  دیپلماس��ی 
در  کش��ورمان  مذاکره کنن��ده 
ک��ه  هس��ته ای  گفت وگوه��ای 
چهارش��نبه هفت��ه گذش��ته )25 
همزمان  ط��ور  ب��ه  اردیبهش��ت( 
در وین و اس��المبول انجام ش��د، 
نمایندگان آژانس بین المللی انرژی 
اتم��ی و گ��روه 1+5 را در موض��ع 

انفعال قرار داد.

* س��عید جلیلی، دبیر ش��ورای عالی امنیت مل��ی: گفت وگوهای مفیدی 
داشتیم و قرار شد درباره نزدیک شدن دیدگاه ها با یکدیگر در ارتباط باشیم.
* ایران همواره با منطق مشخص، ابتکارات روشن و اقتدار ملی، منطقه ای 

و بین المللی مذاکره می کند.
* کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: مذاکرات با جلیلی مفید 
و سازنده بود و قرار شد درباره نزدیک شدن دیدگاه ها با یکدیگر در ارتباط باشیم.

* علی اصغر سلطانیه، نماینده کشورمان در آژانس: جمهوری اسالمی ایران 
به جهانیان نشان داده است که اهل منطق و گفت وگو است.         صفحه10

اقدام هوشیارانه فدراسیون کشتی در لغو مسابقه لس آنجلس

ترک آمریکا پس از پیروزی قاطع 6 بر یک
تیر مخالفان جمهوری اسالمی ایران به سنگ خورد

حامیان فتنه 88
باید رد صالحیت شوند

خطیب جمعه تهران و دبیر شورای نگهبان تاکید کرد

* آیت اهلل جنتی در خطبه های نماز جمعه تهران: مهمترین مس��ئله در 
بحث حماسه سیاسی انتخابات است.

* برخی به دنبال اش��رافیگری هستند و ثروت را برای قدرت و قدرت را 
برای ثروت می خواهند.

* برخی ثبت نام کنندگان ریاس��ت جمهوری حرف های خنده دار 
می زنند.

* بعضی کاندیداها می گویند با آمریکا مذاکره می کنیم  و مش��کالت را 
حل می کنیم این حرف شبیه جوک و خنده دار است.

* کاندیداها باید موضع خود را در برابر فتنه 88 مشخص کنند.
* رئیس جمهور باید فسادستیز باشد.

* کسی که همه صفات ایمان، تقوا، مدیریت، ساده زیستی، فسادستیزی 
و والیتمداری در حد اعال داش��ته باش��د پیدا نمی شود و شورای نگهبان 

حداقل ها را مد نظر قرار می دهد.
* متاسفانه مسئله نظارت بر صالحیت اعضای شوراها در حد صفر 

است.
* رئیس جمهور باید درد مردم را بفهمد که این مسئله با زندگی اشرافی 
همخوان نیست.                                                               صفحه3

* تظاهرکنندگان در آنکارا و اسالمبول مداخالت ترکیه در سوریه را محکوم کردند.
* پلیس ضد شورش ترکیه برای متفرق کردن معترضان از ماشین های آب پاش و گازهای اشک آور استفاده کرد.

* معترضان در اسالمبول خواستار استعفای »احمد داود اوغلو« وزیر خارجه شدند.
* آمریکا و ترکیه اعالم کردند که فشارها بر دولت »بشار اسد« و حمایت ها از مخالفان را افزایش می دهند.      صفحه آخر
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س: و
* عبدی: کرکره تحلیل را پایین می کشم ، تا بهتر شدن اوضاع خدا نگهدار !عک

* اپوزیسیون در دست حاکمیت است،4 سال بعد به فالحیان رای می دهیم  !
* از بندر الجنادریه تا رقص فالمینگو، چه می کنه این شیر درازگوش !

سرتیم تروریست های اجاره ای
عید قربان گریم خود را عوض کرد !

کجا بودید ؟!


