
ش�رکت مخابرات اس�تان فارس در نظر دارد نس��بت به خرید 144 سلول باطری 
2 ولت 420آمپر س�اعت اس�یدی و 96 س�لول باطری 2ولت 600 آمپر س�اعت 
اسیدی با متعلقات مربوطه طبق مشخصات استاندارد شرکت مخابرات ایران از طریق 
مناقصه عمومی بصورت صددرصد ریالی و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و 
مهندس��ی و اجرایی کشور به صورت یکجا اقدام نماید، لذا از کلیه تولیدکنندگان داخلی 
واجد ش��رایط دعوت بعمل می آید پس از نش��ر آگهی در س��اعات اداری به اداره خرید 
و قراردادهای این ش��رکت واقع در خیابان قصرالدش��ت- نب��ش خیابان ولی عصر)عج(- 
ساختمان مرکزی شرکت مخابرات استان فارس- طبقه اول- )تلفن: 6285152( مراجعه 
و ضمن واریز مبلغ 200/000ریال )دویست هزار ریال( به حساب شماره 1567891005 
و کد شناس��ه 2400480508122 بانک ملت ش��عبه سراس��ری جام، اسناد مناقصه را 
دریافت و پس از بررسی کامل با توجه به مفاد آن و تاریخ های ذیل، کلیه صفحات اسناد 
مذکور را مهر و امضاء نموده و به همراه پیشنهاد قیمت خود حداکثر تا پایان وقت اداری 
روز شنبه مورخ 92/4/8 به نشانی مذکور واحد دبیرخانه تحویل و رسید دریافت نمایند، 

ضمنا سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد درج شده است.
 )WWW.SHIRAZTEL.CO.IR( ضمنا: اسناد مناقصه بر روی پرتال این شرکت

به صورت رایگان قابل دسترسی می باشد.
شرایط مناقصه:

1- مبلغ س�پرده ش�رکت در مناقصه: باط�ری 144 س�لول 19/500/000 ریال و 
باطری 96 سلول 14/400/000 ریال

2- تاریخ شروع فروش اسناد: از تاریخ انتشار آگهی
3-تاریخ پایان فروش اسناد: تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 92/4/8

4-زم�ان نهایی تحویل پاکات حداکثر تا پایان وقت اداری )15:45( روز ش�نبه 
مورخ 92/4/8

5-تاریخ بازگش�ایی پاکات الف و ب روز یکشنبه مورخ 92/4/9 ساعت 14 اتاق 
کمیسیون معامالت

6-تاریخ بازگش�ایی پاکت ج )قیمت( روز یکش�نبه مورخ 92/4/16 ساعت 14 
اتاق کمیسیون معامالت

پیش��نهاددهنده، مکلف اس��ت معادل مبلغ س��پرده، تضمین های معتبر، مطابق مقررات 
تس��لیم و یا مبلغ مذکور را بصورت ضمانتنامه بانک��ی و با چک بانکی تضمینی در وجه 

شرکت مخابرات استان فارس تهیه و ضمیمه پیشنهاد خود ارائه نماید.
تذکر: به پیشنهادهای فاقد س��پرده، سپرده مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، 
چک ش��خصی و نظایر آن و یا فاقد امضاء، مش��روط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از 

مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آگهی مناقصه 
شماره 92/25 شرکت مخابرات استان فارس

شرکت مخابرات استان فارس
WWW.SHIRAZTEL.CO.IR

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العاده و ع��ادی بطور 
فوق العاده مورخ 1391/8/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران- خ میرداماد 
روبروی مسجد الغدیر پ168 کدپستی 1548943614 تغییر یافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
در تاریخ 1391/9/11 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری 

ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی بهسازان 
نوین اعتماد پارسه سهامی خاص به شماره 
ثبت 429589 و شناسه ملی 10320819291

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ1391/8/2 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
شرکت گروه عمران و مس��کن سازه  پایدار قرن سهامی 
خاص ب��ا نمایندگی آقای علی  خان محمدی به س��مت 
رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی عمران و تولیدی 
نیرو س��هامی خاص با نمایندگی آق��ای محمد موالبیگی 
به س��مت نائب رئی��س هیئت مدیره و ش��رکت عمران و 
مس��کن س��ازه پایدار نارین دژ مهرازی سهامی خاص با 
نمایندگی آقای امیر رضاپوراس��دی اورتاکند به س��مت 
عضو هیئت مدیره و ش��رکت انبوه س��ازان سبزاندیش��ان 
س��هامی خاص با نمایندگی آق��ای محمدعلی عطارنیا به 

سمت عضو هیئت مدیره و شرکت ماشین آالت همیار نیرو 
گستر یگانه س��هامی خاص با نمایندگی آقای میر یونس 
محمدی به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای میر یونس 
محمدی به نمایندگی از شرکت ماشین آالت همیار نیرو 

گستر یگانه سهامی خاص به سمت مدیرعامل.
2 - کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و بانک��ی با امضای ثابت 
مدیرعام��ل و یکی از اعض��ای هیئت مدیره همراه با مهر 
ش��رکت معتب��ر خواهد بود و س��ایر نامه ه��ای اداری با 

امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاری��خ 1391/10/2 ذی��ل دفت��ر ثبت ش��رکت ها و 
مؤسس��ات غیرتج��اری ثبت و مورد تأیی��د و امضاء قرار 

گرفت.

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه  پایدار ژئوآزما سهامی خاص
 به شماره ثبت392779 و شناسه ملی 10320436385

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی تهران

ش�رکت س�هامی برق منطقه ای ته�ران در نظر دارد جه�ت خرید 20 
دستگاه پایانه راه دور  )RTU( از طریق فراخوان ارزیابی کیفی، نسبت به 

شناسایی تأمین کنندگان اقدام نماید.
بدینوس��یله از کلیه تأمین کنندگان واجد ش��رایط که مایل به شرکت در این 
ارزیابی هس��تند دعوت می گ��ردد جهت دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی با در 
دس��ت داش��تن معرفی نامه کتبی از تاریخ 92/4/8 لغایت 92/4/11 به امور 
تدارکات طرحهای این ش��رکت واقع درتهران، سعادت آباد، بلوار شهدای 
برق )باالتر از کوی فراز(، طبقه چهارم شرقی در ساعات اداری مراجعه 

نمایند.
اس��ناد تکمیل شده بایس��تی تا پایان وقت اداری 92/4/26 به شرکت مشاور 
فن  آوران صنایع هوشمند به آدرس تهران، فلکه دوم صادقیه، بزرگراه اشرفی 

اصفهانی، برج نگین رضا، طبقه 13 جنوبی واحد 1307 تحویل گردد.
شرکت برق منطقه ای تهران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطالعات 
مندرج در پرسش��نامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی 
شرکتها اقدام و از شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت 

بعمل خواهد آورد.
بدیهی اس�ت ارائه مدارک و پرسش�نامه های تکمیل شده هیچگونه 
حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

ضمنا اطالعات فوق در س�ایت اینترنت�ی www.tavanir.org.ir و 
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور http://iets.mporg.ir و 

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

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

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی 
شماره 1/ف/92

وزارت نیرو
شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

روابط عمومی برق تهران م الف 1315

دس�تگاه مناقصه گزار: وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشکی

موضوع مناقصه: خرید غذای سالن های همایش
لغای��ت  تاری��خ 1392/4/2  از  مهل�ت دریاف�ت اس�ناد: 

1392/4/8
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: معرفی نامه کتبی 

شرکت متقاضی
مهلت ارس�ال پیشنهاد: تا س��اعت 13/30 روز چهارشنبه 

مورخ 1392/4/19
میزان تضمین ش�رکت در مناقصه: 100/000/000 ریال 
)یک صدمیلیون ریال( به ص��ورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار 

سه ماه
محل دریافت اسناد: دبیرخانه مرکزی وزارت بهداشت واقع 
در ش��هرک قدس )غرب(- خیابان س��یمای ایران ساختمان 
مرکزی وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی- طبقه 

همکف
زمان گشایش پیشنهادها: روز یک شنبه مورخ 1392/4/23

لطفا برای کس��ب اطالعات بیشتر به پایگاه ملی اطالع رسانی 
مناقص��ات ب��ه نش��انی   http://iets.mporg.ir مراجعه 

نمایید.

آگهی مناقصه عمومی
 )یک مرحله ای(

شماره مناقصه 92/4-15

اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

م الف1298

بدینوس��یله از متقاضی��ان تاس��یس داروخان��ه روزانه در 
روس��تای فرون آباد از توابع پاکدش��ت که صرفا تا قبل از 
تاریخ 92/1/1 درخواست خود را در حوزه مدیریت نظارت 
بر امور داروی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی به ثبت 
رس��انده اند دعوت به عمل می آی��د، حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز دوش��نبه 1392/4/31 جهت آمادگی و تکمیل 
مدارک خود، در روزهای اداری به نشانی: تهران- خیابان 
ولیعصر- مقابل پارک س��اعی- خیابان آبش��ار- پالک 47 
)مدیریت نظارت بر امور داروی دانش��گاه( مراجعه نمایند. 
ضمنا مهلت مذکور قابل تمدید نبوده و به هیچ عنوان به 
درخواست ها و مراجعات بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی

»اطالعیه تاسیس داروخانه 
در فرون آباد پاکدشت«

روابط عمومی دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی شهید بهشتی
م الف 1238

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد پروژه های مشروحه 
ذیل را بر اساس قیمت مقطوع به پیمانکاران واجد شرایط و تعیین صالحیت 

شده واگذار نماید.
لذا متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اس��ناد مناقصه با در دست داش��تن معرفی نامه جهت هر مورد از تاریخ 92/4/1 
لغایت 92/4/5 به نشانی قزوین- انتهای بلوار نوروزیان پشت صدا و سیما- اداره 
کل راه و شهرس��ازی اس��تان قزوین اداره پیمان و رس��یدگی یا با شماره تلفن 
3659474-0281 تم��اس گرفته و یا به س��ایت http://iets.mporg.ir یا 

http://Qazvinroad.ir مراجعه نمایند.
مهلت تحویل اسناد تا ساعت 13 تاریخ 92/4/15 به آدرس فوق می باشد.

تضمین ش��رکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز 
وجه به حس��اب 217632334004 بانک ملی مرکزی شعبه سبزه میدان در 

وجه اداره کل راه و شهرسازی می باشد.
هزین��ه اس��ناد مناقص��ه 100000 ریال فیش واریزی به حس��اب ش��ماره 

2176323306000 به نام اداره کل راه و شهرسازی می باشد.
بازگش��ایی پاکات اسناد مناقصه در تاریخ 92/4/16 رأس ساعت 11 در اداره 

کل راه و شهرسازی استان قزوین می باشد.
1- خری�د و حم�ل گاردری�ل و متعلق�ات مربوط�ه با مبل�غ برآورد 

4/025/000/000 ریال و مبلغ تضمین دویست میلیون ریال
2- خری�د و حمل عالئم با مبلغ ب�رآورد 1/061/000/000 ریال و مبلغ 

تضمین پنجاه و چهار میلیون ریال
3- اجرای ش�یار لرزاننده در سطح راههای حوزه استحفاظی با مبلغ 

برآورد 600/000/000 ریال و مبلغ بیست میلیون ریال

آگهی مناقصه 92/5
 دوم(یک مرحله ای

)نوبت

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی تامین نماید:

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
)نوبت اول( شرکت ملی گاز ایران

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تقاضای شماره E-9040431-FH مناقصه شماره 112-92شماره تقاضا و مناقصه

P/F VARIABLE SPEED DRIVE VSD ACS1000» ABB«شرح مختصر اقالم درخواستی

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به میزان 1/128/320/500 ریال می باشد.مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی و یاارائه چک تضمین شده بانکینوع تضمین شرکت در مناقصه

92/5/12تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط

92/6/16آخرین مهلت ارائه پیشنهادات

92/7/9تاریخ گشایش پاکات فنی

92/7/16تاریخ گشایش پاکات مالی

اس��تان بوش��هر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، ش��رکت مجتمع گاز پارس جنوبی، فاز 2 و 3- آدرس و تلفن مناقصه گزار
مدیریت بازرگانی، اداره خرید

مناقصه گران می توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن 07727312275 تماس حاصل 
روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبیفرمایند.

سال هفتادو دوم q  شماره q 20524  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( یک شنبه 2 تیر q  1392 14 شعبان q  1434 23 ژوئن2013

خبر ویژه
یادداشت روز

* تظاهرات صدها هزار نفری مردم در بیش از 80 شهر برزیل وارد سومین هفته خود شده است.
* این اعتراضات در 20 سال گذشته در کشور برزیل بی سابقه بوده است.

* رئیس جمهور برزیل در یک نطق رادیو تلویزیونی اعالم کرد که با رهبران معترضان گفت وگو می کند.
* مردم به فساد دولتی، کاهش خدمات عمومی و هزینه سنگین میزبانی جام جهانی 2014 معترض هستند.    صفحه آخر

* »جان ب��رد« وزیر خارجه کانادا 
در نامه ای سرگشاده به مردم ایران 
از موضع هفته پی��ش خود درباره 
انتخابات ریاس��ت جمهوری ایران 

عذرخواهی کرد.
* وزیر خارجه کانادا پیش از این در 
بیانیه ای انتخابات ریاست جمهوری 

در ایران را بی معنی خوانده بود.

* وزیر صنعت و تجارت: موجودی کاالهای اساس��ی در 

سال جاری بیش از سال گذشته است.

* رئیس جمهور منتخب خواس��تار برگزاری جلس��ه ای 

ب��ا بدن��ه وزارت صنعت برای اط��الع از آخرین وضعیت 

موجودی کاالهای اساسی است.

* مدیرعامل سازمان بیمه سالمت از پرداخت مابه التفاوت 

افزایش قیمت دارو خبر داد.

* رئیس ش��ورای رقاب��ت: افزایش تعرف��ه تلفن همراه 

غیرقانونی است.

صفحه4

غضنفری: دولت جدید
 برای تامین کاالهای اساسی مشکلی ندارد

* نوجوان 19 س��اله با گلوله ماموران آل سعود 

کشته شد.

* تظاهرات در خیابان های پیشاور علیه حمله 

تروریستی به نمازگزاران شیعه.

* جاسوس��ی از مراکز مذهبی در آمریکا خشم 

مسلمانان را برانگیخت.

* کره ش��مالی: تا تهدید هس��ت تس��لیحات 

هسته ای را کنار نمی گذاریم.          صفحه آخر

عشایر شمال و شرق سوریه
برای شکست تروریست ها به ارتش پیوستند

دنیا چشم به راه
مراد غایب)عج(

ادامه اعتراض های مردمی علیه دولتجشن و سرور پر شکوه وسراسری در سالروز میالد امام زمان)عج(
در شهرهای بزرگ برزیل

در پی تحلیل غلط از انتخابات ریاست جمهوری

وزیر خارجه کانادا
از مردم ایران پوزش خواست

* حض��رت آیت اهلل العظمی خامنه ای با پیش��نهاد عفو یا تخفیف و تبدیل 
مجازات 1249 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقالب، سازمان تعزیرات 

حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند.
* آیت اهلل آملی الریجانی طی نامه ای به رهبر معظم انقالب به مناسبت اعیاد 
فرخنده شعبانیه پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را 
ارائه کرده بود.                                                                  صفحه3

به مناسبت اعیاد شعبانیه صورت گرفت

موافقت رهبر انقالب با عفو
و تخفیف مجازات 1249 تن از محکومان

صفحه2 صفحه2

* وزارت خارج��ه کانادا مانع انجام را ی گیری از دهها هزار ایرانی مقیم این 
کشور در انتخابات ریاست جمهوری ایران شده بود.  

صفحه2

همه به انتظار نشسته بودیم و بر این باور که مراد غایب ما نیز مانند 
ما، در گوش��ه دیگری از دنیا به انتظار نشس��ته است!... امام راحل ما)ره( 
که ندا به انقالب سر داد و آهنگ قیام کرد، باورهای پیشین فرو ریخت، 
منتظران انگش��ت ندامت به دندان گزیدند و به حیرت از خود پرسیدند، 
چرا در انتظارش نشس��ته بودند؟! باید ایس��تاد، او نیز ایس��تاده اس��ت و 
برخاستن ما را انتظار می کشد. به اطراف نگریستیم، همه جا، ظلم بود و 
بیداد و اس��ارت، پس باید برخاست و از تنهایی نباید هراس داشت، چرا 
که او در میان ماس��ت، زیرا، امام ماست و هیچ امامی نیست که در میان 
امت خود نباشد. ظاهر نیست ولی حاضر است. جای درنگ نبود. جاده و 
اس��ب مهیا بود و پای رفتن می طلبید... »مکتب انتظار« غبارزدایی شده 
بود، »نشس��ته ها« برخاسته و ایستاده بودند... قله های بلند در پیش بود، 
آماده فتح و سنگرهای کلیدی جهان در انتظار تسخیر... این چرخه از آن 
روز به بعد با هدایت پنهان و آشکار مراد غایب ما که فرستاده ای در میان 
ما داش��ت، چرخید و چرخید تا به امروز رس��ید. امروز همه جا سخن از 
اوست و مردمان که در سالروز میالدش، شهرها و خیابان ها و کوچه ها و 
خانه ها را غرق نور و سرور می کنند، او را می بینند که جلودار قافله انقالب 
پرش��تاب اسالمی است و قرار نیست تا ظهور او که قرار جهان بی قرار در 

حاکمیت عدل اوست، از پای بنشینند.

مبارزه پای منقل
 به روایت شبکه باالترین

* واشنگتن پست: روحانی یک خودی در جمهوری اسالمی است
* پهلوان پنبه هایی که آبرو برای دولت نگذاشتند
* هدف غرب مذاکره نیست مقابله با ایران است

غرب 
و پیروزی انتخاباتی

 روحانی

صفحات5 ،6 ،7و8


