
 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 دوم«

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 دوم«

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 دوم

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

1- موض�وع مناقصه: مرمتوبازس��ازیس��اختمانمرکزآموزش
سیموالتور،توربوکمپرسوروسولهآموزشجوشکاری

2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار:منطقهسهعملیاتانتقال
گاز-شهرری-باقرشهر-بلوارفلسطینبعدازنیروگاهبرق

3- جهت دریافت اسناد:یکهفتهپسازانتشارآگهینوبتدوم
محل دریافت و تحویل اس�ناد:ش��هرری-باقرشهر-بلوارفلسطین-

بعدازنیروگاهبرق-منطقهسهعملیاتانتقالگاز-اتاق311
4- میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه:42،000،000ریال

بهصورتضمانتنامهبانکییاواریزوجهنقد
5- زم�ان ارائ�ه مدارک: حداکث��ر14روزپ��سازآخرینمهلت

دریافتاسناد
6-زمانبازگشاییپاکاتپیشنهادهادرتاریخ92/4/23درتهران-
می��دانهفتتیر-جنبخیابانبهارمس��تیان-پالک273-س��تاد

شرکتانتقالگازمیباشد.
تلفن تماس: 55221367

کد فراخوان در پایگاه اطالع رسانی مناقصات:1.326.719
جهتکسباطالعاتبیشتربهسایتمنطقهسهعملیاتانتقالگاز
http://www.nigc-dist3.ir بهآدرس
http://www.shana.irیابهسایتهایذیلمراجعهفرمائید
http://iets.mporg.ir
pr-transfer@nigc-nigtc.ir

شرکت انتقال گاز ایران
منطقه سه عملیات انتقال گاز

»حریم خطوط لوله انتقال گاز، حافظ سالمتی و ایمنی شماست«
شماره مناقصه: 87680120

آگهی فراخوان مناقصه

روابط عمومی منطقه سه عملیات انتقال گاز م الف 748

نوبت دوم

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد
مجلهکیهانورزش��یحاوی
مطال��ب،مصاحب��ه،گزارش،
تحلیلهایخواندنیوآخرین
اخبارازورزشایرانوجهان،
امروز)شنبه-4خرداد92(در
سراس��رکشورمنتشرشد.در

اینشمارهمیخوانیم:
*حاشیهس��ازیهایسیاسی
هفته(، )چشمانداز ورزش در
گفتوگ��ویوی��ژهب��اامی��ر
پایانی(، )قس��مت عابدین��ی
ویژهنام��هلیگبرت��رفوتبال

)آماروتحلیل،زش��توزیبایلی��گدوازدهم(،خداحافظخوشتیپ
)بکهام(،گزارشمس��ابقاتلیگهایاروپاوهمچنینجامباشگاههای
آس��یا،گفتوگوبامهدیکیانیدرنگاهچندبعدیو...تحلیلوالیبال،
حاش��یهورزش،آخریناخبارازورزشایرانوجهانوس��ودایعلی

داییبرایپرسپولیس
پوس��تر:پژمانمنتظری،ش��جاعخلیلزادهوبختیاررحمانیوروبین

فانپرسی)منچستر(

سال هفتادو يکم q  شماره q 20501  تکشماره 5000 ريال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ويژه تهران( شنبه4 خرداد q  1392 14 رجبq  1434  25 مه2013

خبر ویژه

یادداشت روز

شورشهادرپایتختسوئدواردروزپنجمشد

صفحه2

غرب 
و جبهه  انتخاباتی

 ایران

*فری��اد»مرگبرآلخلیف��ه«در70منطقه

بحرین.

*ترکیهدرمرزباس��وریهدیوارحایلاحداث

میکند.

*فعالضدجنگدرواشنگتنجلسهسخنرانی

اوبامارابههمریخت.

راماهلل؛ تظاه��رات در فلس��طینیها *

بهآمریکااعتمادنداریم.صفحه آخر

اعالم آمادگی جوانان تونسی
 برای جنگ با اسرائیل در جوالن اشغالی

صفحه11

*شورش��یاندراس��تکهلمم��دارس،رس��تورانها،
خودروها،اداراتپلیسرابهآتشمیکشند.

*پلیسس��وئد:احتمالگسترشش��ورشهابهدیگر
شهرهاوجوددارد.

*دیلیمیل:پلیسسوئدنگراناستکنترلاوضاعاز
دستشخارجشود.

*ناآرامیهادراینکشوراروپاییبهدنبالقتلیکپیرمرد
69سالهبهدستپلیسآغازشدهاست.صفحه آخر

سؤال این روزهای مردم
به چه کسی رأی بدهیم؟

بازار داغ تبلیغات انتخاباتی

رونماییازضریحجدیدحرممطهرحضرتمسلم)ع(
صفحه3

گزارش جدید آمانو منتشر شد

اذعانبهپیشرفتهستهایایران
وتکرارادعایعدمهمکاریباآژانس

*یوکی��اآمانو،مدی��رکلآژانسبینالمللیانرژیاتمیباانتش��ارگزارش
جدیدفصلیخودپیرامونفعالیتهایهستهایکشورمان،ضمناذعانبه
پیش��رفتهایچشمگیراینفعالیتها،باردیگرادعایعدمهمکاریایران

باآژانسراتکرارکرد.
*علیاصغرسلطانیه،نمایندهایراندرآژانس:گزارشآمانوسندپیشرفت
فناوریهس��تهایایراناس��ت،هرچندبرخیادعایبیاساسدرآنتکرار
شدهاست.                                                         صفحه10

در ادامه روند خصمانه واشنگتن علیه ایران

آمریکا 20 شخص و شرکت ایرانی را 
تحریم کرد

*وزارتخزان��هداریآمری��کادر
ادامهاقداماتخصمانهکاخسفید
علیهایران،20نفروشرکتایرانی
راب��هاته��امکمکب��هدورزدن
تحریمهاوپیشبردبرنامههستهای

جمهوریاسالمیتحریمکرد.
*س��هشرکتحملونقلازجمله
ایر«، »آب��ان ش��رکتهواپیمای��ی
شرکتبینالمللیکشتیرانیوحمل
ونقلانگلیسموسومبه»دیافاس
ورلدوای��د«وش��رکت»اوراکس«

مشمولاینتحریمهاهستند.

*س��نایآمریکاباتصویبالیحهایدرصددافزایشفشارهایاقتصادیبه
ای��راندربخشانرژیوارزاس��ت.اینالیحهای��نهفتهدرکنگرهبهرای

گذاشتهمیشود.
*کارشناس��انس��ازمانمللدرگزارش��یبااش��ارهب��هبیاعتناییبرخی
ش��رکتهایخارجینس��بتبهتحریمهاعلی��های��ران،ازادامههمکاری
شرکتهاییازسوئد،اسپانیاوآلمانباایرانخبردادند.صفحه10

سرویسسیاسی-
در فاصل�ه 20 روز مانده به انتخابات ریاس�ت جمهوری، بازار 

تبلیغات نامزدها داغ داغ شده است.
ازچهارشنبهگذشتهوپسازاعالماسامینامزدهاییکهصالحیتشان
توس��طشوراینگهباناحرازش��دفصلتبلیغاتنامزدهاآغازشدواین

روزهافضایسراسرکشورکامالرنگوبویانتخاباتیگرفتهاست.
هر8نامزدریاستجمهوریبرنامههایتبلیغاتیخودراآغازکردهاند

واینروزهاشهرهایمختلفمیزباننامزدهاهستند.
ارائهس��خنرانیها،برگزارینشس��تهایخبری،سفربهاستانهاو
ش��هرهایمختلفدرسراسرکشوروارتباطبامردمونخبگانبخشیاز
تالشهاوتحرکاتانتخاباتینامزدهااستکهباعثشدهتاتوجهاتافکار

عمومیرابهخودشانجلبنمایند.
کاندیداهایتاییدصالحیتشدهانتخاباتریاستجمهوریهرکدام
عالوهبراس��تفادهازنیروهایرس��انهایوتبلیغاتی،شخصابرایتبیین

مواضعانتخاباتینیزاقدامکردهاند.
درهمی��نرابطه،اولینهمایشانتخاباتیس��عیدجلیلیکاندیدای
یازدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوریعصرجمعهدرمحلورزشگاه

شهیدشیرودیوباحضورجوانانودانشجویانحامیویبرگزارشد.
بقیه در صفحه2

صفحه2

بزرگراه امام علی)ع( افتتاح شد

دارآباد
 تا شهرری 

بدون 
چراغ قرمز

*سیلیجمهوریاسالمیراخوردید؟!گوارایوجود!
*16نهاداطالعاتیآمریکامعتقدندایراندرپیتولیدبمباتمینیست

*زنجمورههایجنبشاستیصال!

شورای نگهبان چه کرده
 که فریاد آمریکا قطع نمی شود؟!


