
مجتمع دخترانه غیرانتفاعی فرهنگ
)زیرنظر دکتر حداد عادل، دکتر طیبه ماهروزاده(

تلفن 22623816-7
برایسالاولدورهاولمتوسطه،ازپایهششمابتداییدانشآموزمیپذیرد.

تازه های کتاب
رجوع به صفحه8

 اطالعیه پذیرش 
دانشجو دوره دکتری 
تخصصی و پژوهشی
 در تابستان 1392 

ظرفیت پذیرشنام مرکزردیف

2ارتقایایمنیوپیشگیریازمصدومیتها1

3اندانتیکس2

5اخالقوحقوقپزشکی3

5سرطان4

2عفونیاطفال5

1کلیهومجاریادراری6

2پوست7

2چشم8

3فیتوشیمی9

دانشگاه علوم پزشکی
 و خدمات بهداشتی درمانی 

شهیدبهشتی

آخرین مهلت ثبت نام:1392/3/30
یمن- خیابان ولنجک- چمران- شهید بزرگراه ثبت نام: مکان 
دانشگاه طالقانی- آیتا... بیمارستان جنب اعرابی- شهید خیابان
بهداشتیدرمانیشهیدبهشتی-ساختمان علومپزشکیوخدمات

شماره2-طبقه6-اتاق617-دفترمرکزیتخصصیوپژوهشی.
متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند به وب سایت دانشگاه به 
آدرس www.sbmu.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن23872206 

تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی م الف 814

P/F PCE WIRE LINE...شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهراندرنظرداردنسبتبهخرید
موردنیازجهتاستفادهدرصنعتنفتازطریقمناقصهعمومیدومرحلهایاقدامنماید.بدینوسیلهازشرکتهایی
کهسابقهوتواناییارائهپیشنهادرادارندجهتشرکتدراینمناقصهباتوجهبهشرایطذیلدعوتبعملمیآید.

P.C.E 92/249:1- شماره مناقصه
P/F PCE WIRE LINE HEAVY DUTY2- موضوع مناقصه:خرید

3- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:1920یوروضمانتنامهبانکیمعتبروقابلتمدید
4- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه:15روزپسازانتشارآگهیدوم

الزمس��تمناقصهگ��رانپس از هماهنگیازطری��قتلفن82015375جهتدریافتاس��نادمناقصهصبحاز
ساعت9الی12وبعدازظهرازساعت14الی15/30بهآدرستهران-خیابانسپهبدقرنینبشخیابانشهید

کالنتریشماره226طبقه7خریدخارجیگروه»Z«مراجعهنمایند.
5- مهلت ارائه پیشنهاد:30روزپسازآخرینمهلتدریافتاسناد

6- زمان گشایش پیشنهادات فنی:یکهفتهپسازآخرینمهلتارائهپیشنهاد
7- مدت اعتبار پیش�نهادات مالی: پیش��نهاداتمالیارائهشدهمیبایس��تبهمدت2ماهازتاریخگشایش

پیشنهاداتفنیمعتبرباشد.
8- برندهمناقصهمیبایستضمانتنامهحسنانجامتعهداتمعادل10درصدمبلغقراردادراارائهنماید.

9-هزینهچاپآگهیبعهدهبرندهمناقصهمیباشد.
محل ارسال پیشنهادات:تهران-خیابانسپهبدقرنینبشخیابانشهیدکالنتریشماره226طبقهیازدهم-

دفترگشایشپیشنهادات)ازطریقپستسفارشی(.

فراخوان مناقصه 
دومرحله ای

»آگهی نوبت اول«

شرکت ملی نفت ایران
شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران

روابط عمومی شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران
م الف 826

شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهراندرنظرداردنسبتبهخریدقطعاتیدکیساختشرکت
KOBELCOموردنی��ازجه��تاس��تفادهدرصنعتنفتازطری��قمناقصهعمومیدومرحل��هایاقدامنماید.
بدینوسیلهازشرکتهاییکهسابقهوتواناییارائهپیشنهادرادارندجهتشرکتدراینمناقصهباتوجهبهشرایطذیل

دعوتبعملمیآید.
G.C-91.258:1 - شماره مناقصه

2 - موضوع مناقصه:خرید
3 - مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:9،050یوروضمانتنامهبانکیمعتبروقابلتمدید

4 - آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه:15روزپسازانتشارآگهیدوم
الزماستمناقصهگرانپس از هماهنگیازطریقتلفن82015338-82015319جهتدریافتاسنادمناقصه
صبحازساعت9الی12وبعدازظهرازساعت14الی15/30بهآدرستهران-خیابانسپهبدقرنینبشخیابان

شهیدکالنتریشماره226طبقه6خریدخارجی-گروهUمراجعهنمایند.
5 - مهلت ارائه پیشنهاد: 30روزپسازآخرینمهلتدریافتاسناد

6 - زمان گشایش پیشنهادات فنی:یکهفتهپسازآخرینمهلتارائهپیشنهاد
7 - مدت اعتبار پیش�نهادات مالی:پیش��نهاداتمالیارائهش��دهمیبایس��تبهمدت2ماهازتاریخگش��ایش

پیشنهاداتفنیمعتبرباشد.
8 -برندهمناقصهمیبایستضمانتنامهحسنانجامتعهداتمعادل10درصدمبلغقراردادراارائهنماید.

9 - هزینهچاپآگهیبعهدهبرندهمناقصهمیباشد.
محل ارس�ال پیشنهادات:تهران-خیابانسپهبدقرنینبشخیابانشهیدکالنتریشماره226طبقهیازدهم-

دفترگشایشپیشنهادات)ازطریقپستسفارشی(.

فراخوان مناقصه 
دومرحله ای

»آگهی نوبت اول«

شرکت ملی نفت ایران
شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران

روابط عمومی شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران م الف834

P/F»RUSTON«GASTURBINEشرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهراندرنظرداردنسبتبهخرید
موردنیازجهتاستفادهدرصنعتنفتازطریقمناقصهعمومیدومرحلهایاقدامنماید.بدینوسیلهازشرکتهاییکهسابقه
وتواناییتهیهایننوعکاالوارائهپیشنهادرادارندجهتشرکتدراینمناقصهباتوجهبهشرایطذیلدعوتبهعملمیآید.

P/F»RUSTON«GAS TURBINE-92N33 :1- شماره مناقصه
 P/F»RUSTON«GAS TURBINE-2- موضوع مناقصه:22قلم

3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:ضمانتنامهبانکیمعتبرقابلتمدیدبهمبلغ880ر929ر100ریال.
4- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه:15روزپسازانتشارآگهیدوم.

5-مناقصهگرانمیتوانندجهتدریافتاس��نادمناقصهصبحازس��اعت9الی12وبعدازظهرازس��اعت14الی15/30بهآدرس
تهران-خیابانسپهبدقرنی-نبشخیابانشهیدکالنتریشماره226-طبقه7اتاق705-گروهNخریدداخلیمراجعهنمایند.

6- مهلت ارائه پیشنهاد:30روزپسازآخرینمهلتدریافتاسناد.
7- زمان گشایش پیشنهادات فنی:یکهفتهپسازآخرینمهلتارائهپیشنهاد.

8- مدت اعتبار پیش�نهادات مالی: پیشنهاداتمالیارائهش��دهمیبایستبهمدت3ماهازتاریخگشایشپیشنهادات
فنیمعتبرباشند.

9- محل ارس�ال پیش�نهادات:تهران-خیابانسپهبدقرنی-نبشخیابانشهیدکالنتریشماره226-طبقه11-دفتر
گشایشپیشنهاداتازطریقپستسفارشی.

10-جهتکسباطالعاتبیشترتلفنهای84015427،82015422آمادهپاسخگوییمیباشد.
11-برندهمناقصهمیبایستیضمانتنامهحسنانجامکاربانکیمعتبروقابلتمدیدمعادل5٪مبلغقراردادراهنگامانعقادارائهنماید.

فراخوان مناقصه 
دومرحله ای 

نوبت اول

شرکت ملی نفت ایران
شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران)سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران م الف 822

ش�رکت بهره برداری نفت و گاز شرقدرنظردارد645 
ثوب اورکتراتحتتقاضایSKS-9130853ازطریق

متقاضیانواجدشرایطخریدارینماید.
شرایط متقاضی:

1-دارابودنشخصیتحقوقی.
2-داشتنتواناییمالی،تجربهوسوابقکافیومرتبط.

3-توانای��یتهی��هضمانتنام��هش��رکتدرمناقص��هبمبلغ
20/500/000ریالودرصورتبرندهش��دنارائهضمانتنامه

حسنانجامتعهداتبمیزان10درصدمبلغپیشنهادی.
درضم��ن20درصدبارمالیمعاملهبهبرندهمناقصهبعنوان
پیشپرداختدرقبالاخذضمانتنامهبانکیمعتبرپرداخت

خواهدگردید.

متقاضی��انواج��دش��رایطش��رکتدرمناقص��همیتوانند
حداکث��رت��ا15روزپ��سازدرجنوب��تاولآگهیجهت
دریافتاسنادارزیابیکیفیبهدفترادارهخریدهایداخلی
ش��رکتبهرهبردارینفتوگازش��رقواقعدرمشهد،بلوار
ارش��اد،خیابانپیام،پالک18،طبق��هدوممراجعهنمایند
ی��اباتلفاکس7614397-0511تماسبگیرندوبایس��تی
حداکثرتا20روزپسازپایانمهلتدریافتمدارک،مدارک
تکمیلشدهرابهآدرسذکرشدهتحویلدهند.جهتکسب
اطالع��اتبیش��ترمیتوانیدباتلفاک��س0511-7614397

تماسحاصلنمایید.
ضمناآگهیفوقدرسایتWWW.SHANA.IRو

WWW.ICOFC.IRدرجمیباشد.

 آگهی تجدید مناقصه 
عمومی

نوبت اول

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
شرکت بهره برداری نفت و گازشرق

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

عنوان مزایده: فروش میلگرد
1-نام و نشانی مزایده گذار:شرکتشهرکهایصنعتیاستانقزوینواقعدر:

قزوین،بلوارشهیدبهشتی،روبرویبوستاندهخدا،شماره166
2- نوع مزایده:عمومی

3-کمیت خدمات: عبارتاستازحدود256تنانواعمیلگرد:نمره10مقدار42تن،
نمره12مقدار114/5تن،نمره16مقدار36/4تن،نمره20مقدار63/4تن

A34-کیفیت خدمات: ساختاصفهانونوع
5-نوع تضمین شرکت در مزایده:ضمانتنامهبانکی،پرداختنقدی،انواعاوراقمشارکت
6-مبلغ تضمین ش�رکت در مزایده:66/000/000ریال)ش��صتوش��ش

میلیونریال(اعتبارتاتاریخ1392/6/25
7-محل دریافت و تحویل اسناد:دبیرخانهشرکتشهرکهایصنعتیاستانقزوین
8-هزینه تهیه اس�ناد و شماره حساب:واریزمبلغ100/000ریالبهحساب
درآمدهایعمومیشرکتشهرکهایصنعتیاستانقزویندربانکملتبهشماره
حسابجام69467032/86)ازطریقکارتخواندرمحلشرکتمیسراست(

9� مهلت دریافت اس�ناد: ازروزش��نبهمورخ1392/3/4تاروزشنبهمورخ
1392/3/11

10- جلس�ه هماهنگ�ی با مزایده گران: معاونتعمرانومحیطزیس��تدر
ساعت14/30روزیکشنبه1392/3/12

11-مهلت تحویل اس�ناد:ازروزیکش��نبهمورخ1392/3/12تاروزش��نبه
مورخ1392/3/25

12-تاری�خ و محل گش�ایش پیش�نهادات:دفترمعاونتعم��رانومحیط
زیستدرساعت16:30روزشنبه1392/3/25

13- مبلغ برآورد:3/818/800/000ریالاستکهبراساسنظریهکارشناس
رسمیمحاسبهگردیدهاست.

14-محل عرضه میلگرد: کیلومتر25آزادراهقزوین-کرجواقعدرش��هرک
صنعتیکاسپین

15-شرایط شرکت کنندگان: عدمشمولممنوعیتمزایدهگر،موضوعقانون
منعمداخلهکارمنداندولتدرمعامالتدولتی

16-سایت اینترنتی و تلفن تماس: www.qazvintec.ir و 0281-3354590

آگهی مزایده عمومی
 )نوبت اول( 

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

شرکت شهرکهای صنعتی 
استان قزوین

سال هفتادو یکم q  شماره q 20499  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نيازمندي های ویژه تهران( چهار شنبه اول خرداد q  1392 11 رجبq  1434  22 مه2013

خبر ویژه
یادداشت روز

*گاردی��ن:برخ��الفآنچ��هاز
سویرس��انههایمخالفایران
مطرحمیش��وداکثریتجوانان
ایرانیتمایلخودرابرایحضور
باشکوهدرانتخاباتاعالمکردند.
*پای��گاهتحلیل��یالمانیتوربر
حض��ورگس��تردهمردم��یدر
و ریاس��تجمهوری انتخاب��ات
شوراهایاسالمیشهروروستا

اذعانکرد.

*راهپیماییمردماردندرهمبستگیبادولت

وملتسوریه.

*عملی��اتواحدهاینظامیمصردرصحرای

سینابرایآزادیگروگانها.

*فرماندهکلگروهتروریس��تیجبههالنصره

درعملیاتارتشسوریهبههالکترسید.

*حمله1000تروریس��تطالب��انبهمراکز

نظامیودولتیافغانستان.صفحه آخر

جست وجوی خانه به خانه ماموران آل سعود 
برای بازداشت مبارزان عربستان

*کس��انیکهس��کهپیشخریدکردهاندازامروز

میتوانندبامراجعهبهشعبثبتنامیبانکتجارت

سکههایخودرادریافتکنند.

*شرکتهایمتخلفازبورسکاالاخراجمیشوند.

*صادراتگندمممنوعشد.

*مدیرعاملشرکتدخانیاتایران:60درصدبازار

مصرفسیگاردراختیارقاچاقاست.

صفحه4

تحویل سکه های پیش فروشی
 از امروز

به منظور مهار عملیات تروریستی اجرا می شود

طرحنوریمالکیبرایتغییرفرماندهانامنیتیعراق

*نخستوزیرعراق:همزمانباتغییرفرماندهانامنیتی،
راهبردامنیتیعراقنیزتغییرمییابد.

*اس��امیعامالنوسرانبحرانکنونیکشوررافاش
میکنم.

*مالکیرئیسمجل��سعراقرادررویدادهایجاری
کنونیاینکشورمقصردانست.

*حمالتتروریستیدرکرکوک،طوزخورماتووشمالبغداد
14شهیدو75مجروحبرجایگذاشت.صفحه آخر

صفحه2

*بیعتماباشماکاغذینیستکهموریانهآنرابخوردبرقلبماست
کهباجانماگرهخوردهاستواینزبانحالتمامیملترشیدایران

است.
*مادوستشناس��یودشمنس��تیزیرادردرسانقالباس��المیو
مدرس��هشماآموختهایمومیدانیمهرگامکهبهعقببرداریمدشمن
یکگامجلوترمیآید.صفحه10

نامه20هزاردانشگاهیوطلبه
بهرهبرمعظمانقالببرایخلقحماسهسیاسی

داستان
 آب و سراب !

رسانه های غربی:

استقبال مردم ایران از انتخابات در سطح جهان 
کم نظیر است

*می��زانمش��ارکتعمومیملتای��راندرانتخاباتهم��وارهروندی
تصاعدیداشتهاست.

*سابقهبرگزاریهمزمانانتخاباتریاستجمهوریوشوراهایشهرو
روستادرایراننشانمیدهداینمسئلهباعثافزایش9درصدیمیزان

مشارکتعمومیشدهاست.
صفحه2

اعالم اسامی
 نامزدهای تأیید صالحیت شده 

با صدور بیانیه رسمی وزارت کشورصورت گرفت

وزارت کش�ور  با انتش�ار بیانیه ای اس�امی نهای�ی نامزدهای 
احراز صالحیت شده از سوی شورای نگهبان را اعالم کرد.

س��رانجامب��اپایانمهلت10روزهش��وراینگهب��ان،گمانهزنیها
درمورداس��امینامزدهایواجدشرایطریاستجمهوریبهپایانرسید
وشبگذشتهسخنگویشوراینگهبانازارسالفهرستنهاییاسامی
نامزدهایواجدش��رایطیازدهمیندورهانتخاباتریاس��تجمهوریبه

وزارتکشورخبرداد.
عباس��علیکدخداییدرمصاحبهباواح��دمرکزیخبرتاکیدکرد:
اخباریکهتاکنوندربرخیرس��انههادربارهارس��الاسامینامزدهای
واجدشرایطریاستجمهوریبهوزارتکشورمنتشرشدهاستصحت

ندارد.
درهمینراس��تاوزارتکش��ورنیزباانتش��اربیانی��هایاعالمکرد؛
دراجرایماده60قانونانتخاباتریاس��تجمهوریاس��امینامزدهای
انتخاباتیازدهمیندورهریاس��تجمهوریاسالمیایرانکهصالحیت
آنانموردتاییدشورایمحترمنگهبانقرارگرفتهاستبهترتیبحروف

الفبابهشرحزیراعالممیشود:
1-س��عیدجلیل��ی2-غالمعلیح��دادعادل3-محس��نرضایی
غرض��ی محم��د -6 ع��ارف محمدرض��ا -5 روحان��ی حس��ن -4 

7-محمدباقرقالیباف8-علیاکبروالیتی

صفحه2
*اپوزیسیونسالهاستدرزمینحاکمیتبازیمیکندومیبازد

*الشهبوگرفتهجنبشسبزرویدستاصالحطلبانمانده

خاتمی می خواست 
از هاشمی استفاده ابزاری کند

..




