
 نوبت دوم 

ش�رکت تهی�ه و تولید مواد معدنی ای�ران در نظر دارد انجام عملیات حفر 300متر دس�اندری در بلوک ش�مالی 
معدن ذغالس�نگ خمرود در اس�تان کرمان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
بدینوس��یله از ش��رکت های دارای س��وابق اجرائی مفید در زمینه موضوع مناقصه دعوت بعمل می آید جهت کسب اطالعات 
بیش��تر و دریافت اس��ناد مناقصه از تاریخ 1392/3/25 لغایت س��اعت 15 روز یکشنبه مورخ 1392/4/2 با در دست داشتن 
معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب شماره 0105799359005 نزد بانک سپه شعبه میدان 
ولیعصر بنام 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 1392/4/15 تعیین 

می گردد.

می قصهعمو گهیمنا آ
25-92/3ت شماره

م الف 1193
1( دس�تگاه مناقصه گزار: دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی شهید بهشتی
2( موضوع مناقصه: واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای 

کارکنان و بیماران بیمارستان امام سجاد شهریار
3( مبلغ س�پرده ش�رکت درمناقصه: 30/000/000 ریال 
)س��ی میلیون ری��ال( به ص��ورت ضمانتنامه بانکی یا رس��ید 

پرداخت نقدی
4( محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: تهران، بزرگراه 
ش��هید چمران، ولنجک، خیابان یمن، خیابان ش��هید اعرابی، 
جنب بیمارس��تان آیت اله طالقانی، دانش��گاه علوم پزش��کی و 
خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، ساختمان شماره )1( 
ستاد، طبقه دوم، دبیرخانه مدیریت تشکیالت، آموزش و بودجه 

برنامه ای
5( مهلت دریافت اس�ناد: 7 روز پ��س از تاریخ چاپ آگهی 

نوبت اول
6( ش��رکت کنندگان بایس��تی بابت هزینه خرید اس��ناد مبلغ 
50/000 ریال به ش��ماره حس��اب 99901603 به نام درآمد 
غیرقابل برداش��ت نزد بانک رفاه کارگران شعبه دانشگاه علوم 
پزشکی ش��هید بهشتی کد 196 واریز و رس��ید آن را همراه با 

معرفی نامه کتبی ارائه نمایند.
* هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

م الف 1164

»آگهی مناقصه عمومی«

آگهی مناقصه های عمومی )دومرحله ای(
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

نوبت دوم

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در نظر دارد اجرای پروژه مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی )دومرحله ای( به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 92/3/25 لغایت 92/4/4 در ساعات اداری در قبال ارائه فیش بانکی به مبلغ 150،000 ریال واریز شده به حساب سپهر 
شماره 2195095906004 بانک صادرات شعبه مارکار یزد به نام شرکت توزیع نیروی برق استان یزد جهت دریافت مدارک مناقصه به امور تدارکات این شرکت واقع 
در یزد- بلوار شهید منتظرقائم مراجعه و پیشنهادات خود را با توجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف ساعت تعیین گردیده و زمان تعیین شده در جدول به دبیرخانه این 
شرکت تحویل نمایند. ضمنا به پیشنهادهای تحویل داده شده بعد از انقضاء مدت، ترتیب اثر داده نخواهد شد. کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. هزینه 

درج آگهی مناقصه به عهده برنده یا برندگان مناقصه می باشد.

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شماره ردیف
عملیات مصالح )ریال( شرح مناقصهمناقصه

)ریال(
سیم مسی 

برکناری )کیلوگرم( 
زمان تحویل 

پاکتها
زمان بازگشائی 

پاکتها

تعویض سیم با کابل خودنگهدار به روش خط گرم و 1122/603
قالب گیری تیر درمناطق مختلف امور یک
 )فاز چهار 92( در حوزه امور یک برق یزد

1،405،906،600272،744،4009،983 9
صبح

92/4/15 10
صبح

92/4/15

داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن: 6248989-0351 امور بازرگانی و 6243111 امور مهندسی و نظارت تماس حاصل نمایند. سایر اطالعات 
مناقصه ها در سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس WWW.Tender.tavanir.org.ir دردسترس می باشد.

شرکت گاز استان قزوین به منظور اجرای پروژه خط تغذیه 
روس��تاهای محمدیه جهت گازرسانی به روستای شکرناب، در 
نظر دارد با اس��تفاده از اختیارات حاصله از مفاد الیحه قانونی 
نح��وه خرید و تملک اراضی و ام��الک برای اجرای برنامه های 
عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای 
محترم انقالب، اراضی واقع در مس��یر خط لوله مذکور را طبق 

کروکی ذیل به تصرف قانونی خود درآورد.
به همین منظور به کلیه اش��خاص حقیق��ی و حقوقی مدعی 
ح��ق/ مالکیت و دارن��دگان طرح های عمران��ی ابالغ می گردد 
جهت کس��ب اط��الع از مس��یر و رفع هرگونه ابه��ام با همراه 
داش��تن اصل م��درک مالکی��ت و حقوق قانون��ی ظرف مدت 
15 روز از تاری��خ انتش��ار اولی��ن آگهی به دفت��ر حقوقی این 
ش��رکت- س��اختمان مرکزی به نش��انی قزوین- خیابان نواب 
شمالی- مجتمع ادارات- جنب دانشگاه آزاد اسالمی- شرکت 
گاز اس��تان قزوین- طبقه سوم- امور حقوقی- مراجعه نمایند. 
بدیهی است در صورت استنکاف از واگذاری و عدم مراجعه در 

مهلت مقرر، برابر قوانین و مقررات اقدام خواهد شد.

آگهی 
خرید و تملک اراضی شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان قزوین 
)سهامی خاص(

روابط عمومی
 شرکت گاز استان قزوین

)نوبت دوم(

مجله كيهان بچه ها 
حاوي مطالب علمي- ورزشي- داستاني مخصوص نوجوانان

30002323 سه شنبه ها بصورت سراسري منتشر مي شود
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

دانش�گاه تربیت م�درس در نظ��ر دارد امور مربوط ب��ه تهیه مواد 
طب��خ و توزیع غذای دانش��جویی مورد نیاز خود )آم��ار تقریبی روزانه 

5000پرس( را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
نماین��دگان ش��رکتهای فع��ال در این زمین��ه )ترجیحا باس��ابقه کار 
دانش��گاهی( می توانن��د ضمن به هم��راه داش��تن معرفی نامه معتبر و 
مدارک ذیل برای کس��ب اطالع بیشتر و اخذ مدارک حداکثر دو هفته 
پس از درج آگهی به نشانی تهران- تقاطع بزرگراه شهید دکتر چمران 
و جالل آل احمد )پل نصر(- س��اختمان س��لف دانشجویی )برادران(- 
طبق��ه دوم اداره تغذی��ه به آق��ای عبدالمالکی یا خانم نورعلیش��اهی 
مراجعه نمایند. ش��ماره های 82883124 و 82883070 در س��اعات 

اداری جهت کسب اطالعات بیشتر جوابگو خواهند بود.
1-اساسنامه شرکت با ذکر آخرین تغییرات روزنامه رسمی

2-گواهی تایید صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی
3-س��وابق کاری مربوط به موضوع مناقصه در سه سال اخیر به همراه 

رضایت نامه از کارفرما
دانش��گاه با توجه به ش��رایط و س��وابق دریافت��ی از داوطلبان پس از 
امتیازبندی از واجدین ش��رایط جهت ارائه پاکتهای الف، ب، ج دعوت 

به عمل خواهد آورد.
√ هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

√ دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد.
√ نوع و میزان سپرده شرکت در مناقصه متعاقبا اعالم خواهد شد.

فراخوان عمومی تهیه مواد
 طبخ و توزیع غذای دانشجویی 

سایت مرکزی و دانشکده 
کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

روابط عمومی دانشگاه م الف 1245

دانشگاه تربیت مدرس

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان یزد در نظ��ر دارد خری�د دو باب مخزن 
ضربه گیر )فشارش�کن( جهت ایس�تگاه های پمپ�اژ خیرآباد )باغ خان 
و غدی�ر( در ش�هر ی�زد )هر یک به حج�م 13 متر مکعب و فش�ار کار 
10 و 14 ب�ار( را از طری��ق مناقص��ه عموم��ی و طی مراحل ارزیاب��ی کیفی از 
تولیدکنندگان خریداری نماید. متقاضیان واجد شرایط می توانند با مراجعه به 
 www.abfayazd.com دفتر قراردادهای این ش��رکت و یا پایگاه اینترنتی
نسبت به اخذ اسناد مناقصه اقدام نمایند. آخرین مهلت جهت دریافت و تحویل 
اس��ناد به ترتیب 5 و 10 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه 

می باشد. )تلفن 0351-6114156(

آگهی فراخوان شناسایی
 و برگزاری مناقصه عمومی 

یک مرحله ای
)نوبت اول(

شرکت آب و فاضالب استان یزد 
سهامی خاص

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب استان یزد 

)سهامی خاص(

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران در نظر دارد احداث خط 63 کیلوولت 
چهار مداره و تغییر مس��یر خط دو مداره موجود در محدوده دانشگاه آزاد پرند 
را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط ذیل واگذار نماید:

l دارا ب�ودن گواه�ی نامه صالحیت با حداقل پایه 5 در رش�ته نیرو از 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

l دارا بودن سابقه کار در اجرای خطوط هوایی 63 کیلوولت و باالتر
الف: مدت اجرای کار: 4 ماه

ب: مبل�غ تضمی�ن ش�رکت در مناقص�ه: ن��وزده میلی��ون و پانص��د هزار 
)19،500،000(ری��ال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا فیش پرداخت وجه 
نقد به حس��اب سیبا ش��ماره 2175098010007 بانک ملی ایران- شعبه برق 

بنام شرکت برق منطقه ای تهران
ج: مدت اعتبار پیش�نهادها: 6 ماه بعد از تاریخ تعیین ش��ده برای گشایش 

پیشنهادها
از شرکتهای واجد ش��رایط دعوت می گردد جهت خرید اسناد مناقصه از تاریخ 
92/4/1 لغایت 92/4/2 در س��اعات اداری با در دست داشتن معرفی نامه کتبی 
و مدارک فوق الذکر و پرداخت مبلغ 500،000 ریال به حس��اب س��یبا ش��ماره 

2175099004004 بانک ملی ایران- ش��عبه برق بنام ش��رکت برق منطقه ای 
تهران، به ش��رکت تدبیر نیرو واقع در تهران، خیابان آفریقای ش��مالی)جردن(، 

خیابان مهیار، پالک 2 )تلفن: 91-22656384( مراجعه نمایند.
شرکت کنندگان در مناقصه می بایستی پیشنهاد خود را براساس شرایط مندرج 
در اسناد مناقصه تنظیم و از ساعت 8:30 تا 14 روز چهارشنبه مورخ 92/4/12 
به دبیرخانه مرکزی ش��رکت برق منطقه ای ته��ران واقع در آدرس فوق- طبقه 

همکف غربی، در مقابل اخذ رسید تحویل نمایند.
کلیه پیش��نهادات رسیده رأس س��اعت 10 صبح روز شنبه مورخ 92/4/15 در 
س��الن پژوهش شماره 3 ش��رکت برق منطقه ای تهران )طبقه سوم( بازگشایی 

خواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ضمنا اطالعات فوق در س��ایت اینترنت��ی www.tavanir.org.ir و پایگاه ملی 
 www.trec.co.ir و http://iets.mporg.ir اطالع رس��انی مناقص��ات کش��ور

موجود می باشد.
www.trec.co.ir نشانی وب سایت برق تهران

http://tabesh.trec.co.ir نشانی پایگاه خبری برق تهران

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره 92/402/4

روابط عمومی برق تهران

وزارت نیرو
شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

م الف 1225

* خری��د، نصب، راه اندازی و آزمایش و تحویل تجهی��زات ACCESS به میزان 12416 
   OUT DOOR در قالب 10 راک ADSL,G.SHDSL,PORT پورت شامل مشترک

و یک مرکز INDOOR طبق شرایط اعالم شده 

آگهی مناقصه عمومی 
شماره92/6/ق 
شرکت مخابرات استان قزوین)چاپ نوبت اول(

)سهامی خاص(

در صفحه7

اداره کل ف�رودگاه بین المللی مهرآباد در نظر دارد در راس��تای 
ارتق��اء س��طح تأمی��ن خدمات م��ورد نیاز مس��افرین و مش��ایعین 
فرودگاهی، نس��بت ب��ه واگذاری محل رس��توران طبقه اول س��الن 
عمومی ترمینال ش��ماره 2 در فرودگاه بین الملل��ی مهرآباد به مدت 
سه سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت الیحه قانونی 
واگ��ذاری و تخلیه اماک��ن و محل ها در فرودگاه های کش��ور مصوب 
)1358( و آئین نام��ه اجرای��ی آن، اقدام نماید. بدین وس��یله از کلیه 
اش��خاص حقوقی واجدالش��رایط که دارای توان مالی، مدیریتی و 
اجرایی الزم می باشند، دعوت به عمل می آید حداکثر تا یک هفته از 
انتشار این آگهی ضمن واریز مبلغ 500/000 ریال به شماره حساب 
2176849003009 ن��زد بانک ملی ایران در وجه اداره کل فرودگاه 
مهرآباد، با مراجعه به اداره بازرگانی به آدرس: فرودگاه مهرآباد- جنب 
ترمینال ش��ماره 2- س��اختمان اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد 
طبقه دوم نسبت به ارائه فیش واریزی و دریافت اسناد فراخوان اقدام 
الزم معمول فرمایند. شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور در رد 
یا قبول پیش��نهاد متقاضیان مختار بوده و صرف شرکت در فراخوان 
هیچگونه ح��ق و حقوقی برای متقاضی ایج��اد نخواهد کرد. بدیهی 
اس��ت هزینه انتش��ار آگهی با برنده فراخوان بوده و فروش اس��ناد از 

طریق سایت به آدرس ذیل رایگان می باشد.
برای کسب اطالعات بیشتر رجوع شود به سایت:

Http://iets.mporg.ir 

وزارت راه و شهرسازی
شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور )سهامی خاص(

اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد

فراخوان عمومی شماره 
T-MA 100-92-3-3

اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد
م الف 1196

سال هفتادو دوم q  شماره q 20520  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( سه شنبه28 خرداد q  1392 9 شعبان q  1434 18 ژوئن2013

خبر ویژه
یادداشت روز

* در این درگیری که عصر روز یک ش��نبه در شهرک 
الفیوم در جنوب قاهره رخ داد دس��تکم 37 تن زخمی 
شدند. این درگیری ها میان طرفداران و مخالفان محمد 

مرسی رئیس جمهوری مصر صورت گرفت.

*درگیری میان افراد وابس��ته به اخوان المس��لمین و 
اعضای جنبش موسوم به »تمرد« که خواهان برکناری 

مرسی هستند رخ داد.
صفحه آخر

* سید ش��مس الدین حسینی: بازار غیررس��می ارز بازار غیرقانونی 

است و باید تا جایی که ممکن است هزینه و ریسک آن افزایش یابد. 

* برخی صادرکنندگان با آب و برق و س��وخت یارانه ای 

کاالی خ��ود را صادر می کنند ولی ارز حاصل از صادرات 

را به مرکز مبادله نمی آورند.

* در یک نظرس��نجی اعالم شد: بهبود معیشت عمومی 

خواسته مردم از دولت یازدهم.

* هش��دار نس��بت به واردات بی رویه برنج و قیمت های 

غیرمنطقی آن.

صفحه4

وزیر اقتصاد: هیچ کجای دنیا ارز را 
کنار خیابان نمی فروشند

* دس��تگاه قضای��ی کویت با ابط��ال انتخابات 

پارلمان را منحل کرد.

*اعت��راض گس��ترده ضد دولتی در 28 ش��هر 

اسپانیا

* نخستین محموله سالح های آمریکا به دست 

تروریست ها در سوریه رسید.

* در میان تدابیر شدید امنیتی اجالس 8 کشور 

صنعتی در بلفاست آغاز به کار کرد. صفحه آخر

 چامسکی: کاخ سفید
 حامی سلفی ها در منطقه است 

* 225 نف��ر از نماین��دگان مجل��س در بیانیه ای ضمن تقدیر و تش��کر از 
حضور گسترده ملت در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پیروزی 

حجت االسالم روحانی را تبریک گفتند.
* رئیس مجلس شورای اسالمی: حماسه ماندگار 24 خرداد که رهبر معظم 
انق��الب از ماه ها پیش نوید آن را داده بودند، نش��انگر اوج بلوغ سیاس��ی و 
مسئولیت شناسی ملت عظیم الشأن ایران بود.                          صفحه10

تقدیر 225 نماینده مجلس
 از حضور حماسی ملت در انتخابات

صفحه2 صفحه2

* اسامی 31 نفر از منتخبین مردم تهران در چهارمین دوره شورای اسالمی 
شهر تهران اعالم شد.

* گروه های مختلف اصولگرا و اصالح طلب توانستند با نسبت های متفاوت، 
نامزدهای خود را روانه شورای شهر کنند.

پیروزی اصولگرایان 
در چهارمین دوره شورای اسالمی شهر تهران

* هیچ یک از کاندیداهای اختصاصی 
لیس��ت دول��ت در ای��ن مرحل��ه از 
انتخابات شورای اسالمی شهر تهران 

موفق به کسب آرا نشدند.
* در 364 شهر کشور از جمله مراکز 
اس��تان ها، اصولگرایان نزدیک به 70 
درصد کرسی های شوراهای شهر را به 
خود اختصاص دادند.         صفحه10

درگیری مسلحانه در مصر
روحانی:ازحقملتایران میان طرفداران و مخالفان مرسی

دربرابرآمریکاکوتاهنخواهمآمد

 در اولین نشست خبری

* حس��ن روحانی در اولین نشس��ت خب��ری پس از پی��روزی در انتخابات: 
وعده ه��ای انتخاباتی را فراموش نخواهم کرد و از خدا می خواهم توفیق دهد 

تا به همه آن وعده ها عمل کنم.
* مهمتری��ن اولویت بحث اقتصاد و معیش��ت مردم اس��ت. الزم و ضروری 

می دانیم که در دو مرحله مشکالت اقتصادی را رفع کنیم.
* تحریم ظالمانه است و ملت ایران کاری نکرده که استحقاق تحریم را داشته 
باشد. کاری که انجام شده قانونی و در چارچوب مقررات بین المللی بوده است.

* اس��تفاده از ابزار تحریم یک ابزار ارتجاعی است که دوره آن گذشته است، 
تحریم به ضرر خود غرب است.

* دیگر دوره تعلیق گذش��ته است و االن در شرایط خاصی هستیم که بنده 
معتقدم ما راه های فراوانی برای اعتماد سازی داریم.

* دولت فعلی که بر سوریه حاکم است تا انتخابات بعدی باید به عنوان دولت 
مورد نظر همه کشورهای جهان باشد، در انتخابات 2014 هم هر چه رأی و 

نظر مردم بود حاکم خواهد بود.
* در رابطه ایران و آمریکا یک زخم کهنه وجود دارد که باید بررسی و درمان 
ش��ود. ما به دنبال توسعه تنش و افزایش آن نخواهیم بود اما از حقوق خود 

نیز کوتاه نخواهیم آمد.
* روحانی در پاسخی هوشمندانه درباره حمایت اصالح طلبان از وی، گفت: 
یادمان باش��د بنده از امروز رئیس جمهور منتخب همه ملت ایران هس��تم و 
آنچه که وظیفه من است توجه و خدمت به مردم است.                    صفحه3
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* پیروزی بزرگ حزب اهلل نفوذ منطقه ای ایران را وسعت بخشید
* سنگ پای اصل از جنس اصالح طلبان تحریمی!

 4 سال جفا در حق یک ملت
 به خاطر کامیابی یا ناکامی انتخاباتی!

حکمت 
در تراز 

امام خامنه ای


