
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در نظر دارد یک باب ساختمان با کاربری تجاری- اداری را با مشخصات 
ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رس��اند. متقاضیان محترم می  توانند برای بازدید و دریافت اس��ناد مزایده حداکثر 
یک هفته پس از درج آخرین آگهی به اداره تدارکات و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران به آدرس میدان 

فلسطین خیابان طالقانی غربی نبش خیابان شهید سرپرست به شماره تلفن 88962048 مراجعه نمایند.

نشانی و محل ملکردیف
تراز

قیمت پایه به ریالپالک ثبتینوع کاربری
مبلغ تضمین

 به ریال
اعیانعرصه

میدان ونک ابتدای بزرگراه 1
شهید حقانی )محل سابق 

مدرسه شهید رجایی(
تجاری- اداری1853/80

عرصه و اعیان تحت پالک 
ثبتی شماره 600،599،598 

و 601 فرعی از 70 اصلی
481/988/000/00024/000/000/000

آگهی مزایده

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران م الف 1473

نوبت دوم

داوطلبان واجد شرایط دارای شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی می توانند از زمان درج اولین نوبت آگهی با ارائه معرفی نامه کتبی در 
ساعات اداری )شنبه تا سه شنبه 7-16 و چهارشنبه ها 7-15( به دفتر امور قراردادها واقع در کرمان- بلوار 22بهمن- حدفاصل سه راه 
ادیب با چهارراه ش��عبانیه- ش��رکت گاز استان کرمان- طبقه همکف- ساختمان مهندسی مراجعه و اسناد ارزیابی کیفی را، حداکثر تا 
7روز تقویمی پس از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی دریافت و باتوجه به مفاد آن مدارک موردنیاز را تهیه، تنظیم و تکمیل و حداکثر 
تا 14 روز تقویمی به نش��انی فوق تس��لیم نمایند. بدیهی است توزیع اسناد مناقصه منوط به ارزیابی کیفی مناقصه گران توسط کمیته 
فنی و بازرگانی می باشد. )نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی رسید بانکی( متقاضیان می بایست جهت کسب اطالعات 
بیشتر به س��ایتwww.nigc-kerman.ir و پایگاه اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام در 

سایت پایگاه اطالع رسانی مناقصات اقدام نمایند.

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )146810(
شرکت گاز استان کرمان درنظر دارد مناقصه ای را، با شرایط ذیل برگزار نماید.

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان کرمان

)سهامی خاص(

نوبت دوم

تعداد موضوعکد فراخوانردیف
مرحله

تعداد 
نوبت

شماره 
مناقصه

مدت زمان 
اجرا)روز(

مبلغ 
تضمین)ریال(

11،331،820

تهیه مصالح و اجرای حدود 30کیلومتر خط 
تغذیه و 67کیلومتر شبکه روستاهای طرز، گوجر، 
خودراهی، کهنوج، حجت آباد، شهرک فیض آباد، 

فیض آباد، اسماعیل آباد و... از توابع شهرستان راور 
)تجدید فراخوان 91-58(

365122/000/000روز22-92دودو

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 91/8/28 
شرکت مزبور که در تاریخ 91/12/27 واصل گردید موارد 
ذیل به تصویب مجمع مزبور رس��ید: ترازنامه و حس��اب 
سود و زیان سالی و مالی 1390 به تصویب رسید. مؤسسه 
حسابرس��ی آمارگران به ش م 10103237117 به سمت 
بازرس اصلی و عادل ویس��ی ب��ه ک م 3780565919 به 
س��مت بازرس علی الب��دل برای مدت یک س��ال انتخاب 
گردیدن��د. روزنام��ه کثیراالنتش��ار کیه��ان جهت نش��ر 

آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی پاز 
سهامی خاص به شماره ثبت 21577 

و شناسه ملی 10100671309

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

م الف 34936

بارکد 1127056

ش�رکت پاالی�ش نفت امام خمینی)ره( ش�ازند در نظ��ر دارد کاالهای موضوع بند»یک« آگه��ی حاضر را از طریق برگ��زاری مناقصه عمومی 
دومرحله ای از تامین کنندگان/سازندگان واجد شرایط تامین نماید.

1( موضوع مناقصه
الف( شرح مختصر کاال

شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند »سهامی عام«

»آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان و سازندگان«

روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند

نوبت اولشماره مجوز؛ 153838

ب( شرایط اولیه متقاضی
1- داش��تن ش��خصیت حقیقی یا حقوقی، ش��ماره اقتصادی، توانایی 

مالی، سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع مناقصه.
2- داش��تن حسن س��ابقه و ارائه گواهینامه های مورد نظر از خریداران 

قبلی و اعالم اسامی خریداران قبلی درصورت لزوم.
3- توانائی ارائه تضمین ش��رکت در مناقصه )در صورت تائید در ارزیابی 
کیفی مناقصه گران( و همچنین تضمین انجام تعهدات به میزان ده درصد 

مجموع مبلغ پیشنهادی )در صورت برنده شدن در مناقصه(
4- داشتن شناسه ملی جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

5- داش�تن صورتهای مالی حسابرس�ی ش�ده توس�ط س�ازمان 
حسابرس�ی یا اعضاء جامعه حسابداران رسمی، مطابق با ماده 2 
آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی 

الزامی می باشد.
2( نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار

ش��رکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( ش��ازند، واقع در استان مرکزی، 
اراک-  کیلومتر 20 جاده بروجرد- تلفن: 4- 3674541- 0861

3( مهلت و محل دریافت فرمهای استعالم ارزیابی کیفی
متقاضیان��ی ک��ه دارای ش��رایط اولیه )بن��د ب( ب��وده و آمادگی الزم 
جه��ت انج��ام مناقصه مذکور را دارن��د می توانند پس از انتش��ار آگهی 
نوبت دوم )س��ه روز پس از انتش��ار آگهی نوب��ت اول( به مدت پنج روز 
کاری فرم ه��ای اس��تعالم ارزیابی کیفی را از پای��گاه اینترنتی به آدرس

 WWW.IKORC.IR دریاف��ت و براس��اس آن م��دارک الزم��ه را 

تکمیل و به این شرکت ارسال نمایند.
4( محل و زمان تحویل اسناد ارزیابی کیفی )تکمیل شده توسط 

متقاضیان(
مهلت تحویل اس��ناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران، دو هفته پس از 
دریافت فرمهای اس��تعالم ارزیابی می باشد، ضمنا محل تحویل یا ارسال 
فرمها و مدارک تکمیل شده، به نشانی اراک- کیلومتر 20 جاده بروجرد- 
سه راهی ش��ازند- ش��رکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند- اداره 
تدارکات و امور کاال- کد پستی 41111-38671- ساختمان ب- طبقه 
همکف- اتاق 118- تلفن: 3490916 )آقایان یاقوتی/باقری( می باش��د. 
بدیهی است به مدارک ارسالی بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد 
ش��د ضمنا این ش��رکت حق و اختیار تام و تمام قبول یا رد هر یک یا 
کلیه پیش��نهادهای رسیده را دارا می باشد و دادن پیشنهاد و ارائه اسناد 
و مدارک هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نمی کند. الزم به ذکر است 
دس��تگاه مناقصه گزار پس از وصول اسناد ارزیابی کیفی ظرف مدت یک 

ماه نسبت به اعالم اسامی واجدین شرایط اقدام خواهد نمود.
توجه: مناقصه گران نخس��ت با مراجعه به سایت این شرکت )همزمان با 
انتش��ار آگهی نوبت دوم( می بایست دو برگ فرم ارزیابی کیفی را اخذ و 
پ��س از تکمیل به همراه مدارک مربوطه و در موعد مقرر به آدرس این 
ش��رکت ارس��ال یا تحویل نمایند این ش��رکت نیز پس از ارزیابی کیفی 
متقاضیان، از ش��رکت هائی که حداقل امتیاز قابل قبول را کسب نموده 

باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد.
 WWW.IKORC.IR :آدرس اینترنتی *

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(مقدارتامین کننده/سازندهشرح مختصر کاالشماره مناقصهردیف

1 RAL-911761-B
)تجدید مناقصه(

SEAMLESS PIPE 19414،200،000 قلمتامین کننده/سازندهخرید

موضوع: اجاره دوس�اله کارگاه تولیدی شن و ماسه و تولیدات 
بتنی ش�اهبند در مس��احتی حدود 10000 متر مربع به آدرس نکا 
کیلومتر 6 جاده هزار جریب روس��تای زرندین سفلی با امکانات آب و 

برق با قیمت پایه برآوردی ماهانه مبلغ 255/000/000 ریال
* تضمین ش�رکت در مزایده: مبلغ 100،000،000 ریال طی یک 
فقره فیش واریزی به ش��ماره حساب سیبا 0106875787008  نزد 
بان��ک ملی و یا ضمانت نامه بانکی معتبر به سررس��ید حداقل 4 ماه یا 

گواهی مطالبات
* مهلت و مکان تحویل اسناد مزایده: داوطلبین می توانند با مراجعه 
به مرکز شرکت امور قراردادها واقع در ساری کیلومتر 12 جاده ساری به 
نکا، جاده دشت ناز اسناد مزایده را دریافت و تا ساعت 13 روز سه شنبه 
م��ورخ 92/4/25 در قبال اخذ رس��ید به امور قراردادها تس��لیم نمایند. 
پاکتهای پیش��نهادی مورخ 92/4/26 در مرکز شرکت گشوده می شود و 

حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه کمیسیون اختیاری می باشد.

شرکت سهامی نکاچوب

خالصه آگهی اجاره شماره 4667
شرکت مادرتخصصی تولید محصوالت کشاورزی، دامی و منابع طبیعی

شرکت سهامی نکاچوب

فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران

م الف 1476

فرمانده�ی آم�اد و پش�تیبانی نی�روی دریای�ی ارتش 
جمهوری اس�المی ایران در نظر دارد نیازمندی مش��روحه 

ذیل خود را از طریق مناقصه عمومی تأمین نماید.
متقاضیان می توانند جهت دریافت اوراق شرایط و مشخصات با 
در دس��ت داشتن معرفی نامه یا مهر شرکت از تاریخ 92/4/16 
تا 92/4/20 از س��اعت 8 الی 12 ب��ه ف خرید این فرماندهی 
واق��ع در ته��ران- میدان رس��الت- انته��ای خیاب��ان نیروی 
دریای��ی- پ��ادگان کوهک مراجع��ه نماین��د و در صورت لزوم 
تلفن های 77225974، 77226053 و 77226037 آماده 

پاسخگویی خواهند بود.
مربا تک نفره 28 تن
چای مرغوب 18 تن

آگهی مناقصه عمومی
 شماره 9 و 8/خ/پ/92

نیروی دریایی

نظ��ر به اینکه پرونده خانم دکتر فرحناز صنیعی فرزند محمد 
ب��ه علت غیبت غیرموجه در هیات بدوی رس��یدگی به تخلفات 
اداری دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهش��تی در دست بررسی 
است و تاکنون جهت روشن شدن وضعیت خدمتی خود مراجعه 
ننموده ان��د، لذا ب��ه نامبرده اطالع داده می ش��ود حداکثر ظرف 
مدت 10روز پس از انتش��ار آگهی نسبت به ارسال دفاعیه خود 
به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری این دانشگاه واقع در 
تهران- بزرگراه ش��هید چمران- اوین- جنب بیمارستان آیت ا... 

طالقانی اقدام نمایند.
بدیهی اس��ت پس از انقضاء مهلت مقرر برابر ماده 18 آیین نامه 

اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری عمل خواهد شد.

»آگهی احضاریه«
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

م الف 1467

ورزشی حاوی  کیهان  مجله 
گزارش،  خواندن��ی،  مطالب 
تحلیل، مصاحب��ه و آخرین 
ای��ران  ورزش  از  خبره��ا 
)ش��نبه-  ام��روز  و جه��ان 
15تیرماه 1392( در سراسر 

کشور منتشر شد.
در این شماره می خوانیم:

ای��ران  ورزش  ظرفی��ت   *
)چشم انداز هفته(، گفت وگو 
با محمود ی��اوری از مربیان 
نگاه  ای��ران،  قدیمی فوتبال 
چند بعدی به مرتضی اسدی 
تراکتورس��ازی،  کاپیت��ن 

مصاحب��ه با محمد صلصالی، والیبال ایران در مس��یر موفقیت، بس��کتبال 
جوان��ان ای��ران با 2 ب��رد و 4 باخ��ت برای نهم ت��ا دوازده��م می جنگد، 
والیبالیس��ت های نوج��وان ای��ران در چند قدمی یک مق��ام جهانی دیگر، 
آخرین خبرها از نقل و انتقاالت فوتبال، گزارش کامل جام کنفدراسیون ها، 
گفت وگ��و با کوروش باقری و... پوس��تر: تیم ملی وزنه ب��رداری، آندرانیک 
تیموریان، سید جالل حس��ینی، تیم ملی فوتبال برزیل، نیمار و تیم ملی 

والیبال به همراه آخرین خبرها از فوتبال ایران و جهان.

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

سال هفتادو دوم q  شماره q 20534  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(  شنبه 15 تیر q  1392 27 شعبان q  1434 6جوالی2013

خبر ویژه

یادداشت روز

صفحه2صفحه2

با حضور رئیس جمهور انجام شد
بهره برداری از بلوار حرم حضرت معصومه)س(

 تا مسجد جمکران

* موضع ما در قبال دولت حمایت ناصحانه است.
* حکام مصر به جای این که جهان اس��الم را به وحدت دعوت کنند از 
تکفیری های آدم کش حمایت کردند.                                      صفحه3

خطیب نماز جمعه تهران:

معیار اعتدال مواضع رهبری است

واکنش جهانی
به کودتای نظامیان در مصر

مرسی با اشتباهاتش راه دخالت ارتش را هموار کرد

* روحان��ی ابت��دا به حرم مطهر حضرت معصوم��ه )س( رفت و پس از 
زیارت مرقد مطهر کریمه اهل بیت)ع( ضریح آن بانوی نور و رحمت را 

غبارروبی کرد.
* روحان��ی در جریان س��فر ب��ه قم با مراج��ع معظم تقلی��د؛ آیت اهلل 
مکارم شیرازی، آیت اهلل نوری همدانی، آیت اهلل صافی گلپایگانی، آیت اهلل 
ش��بیری زنجانی، آیت اهلل سبحانی و آیت اهلل موس��وی اردبیلی دیدار و 

گفت وگو کرد.
* رئیس جمهور منتخب با حضور در دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری 
با حضرات آیات و حجج اسالم یزدی، امینی، مقتدایی، حسینی بوشهری، 
دری نجف آبادی، اس��تادی، نمازی، هادوی، گلپایگانی، فاضل لنکرانی، 
س��عیدی، شهرستانی، طاهری خرم آبادی و جمعی دیگر از فضال و علما 

دیدار کرد.

در سفر به قم صورت گرفت

دیدار رئیس جمهور منتخب با مراجع تقلید

* اعتراض س��ران 5 کش��ور آمری��کای التین علیه 

بستن آسمان اروپا به روی هواپیمای مورالس.

* م��ردم آمریکا علیه جاسوس��ی از ش��هروندان به 

خیابان ها ریختند.

* بحرینی ها برای سرنگونی آل خلیفه جنبش تمرد 

تشکیل دادند.

* نویسنده عربستانی: تحرکات آتی علیه آل سعود 

غافلگیرکننده خواهد بود.                   صفحه آخر

هالکت 31 تروریست 
در حمله پلیس عراق به مخفیگاه القاعده

* تیم 16 نفره دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان ایران در 

میان 40 کشور جهان از جمله آمریکا، روسیه، آلمان، فرانسه 

و اسپانیا به مقام قهرمانی چمپیون جهانی دست یافتند.

* روند کاهشی قیمت ها در بازار تلفن همراه.

* صالح آبادی: سهامداران بانک آرین و آریا پولشان را از 

بانک مرکزی بگیرند.

* وزیر کار و رفاه اجتماعی: کل بدهی های بیمه سالمت 

تا پایان همین ماه تسویه می شود.            صفحات3و4

ایران قهرمان
 مسابقات جهانی ریاضی شد

* احمدی نژاد در سفر به قم فاز اول بیمارستان 120 تختخوابی امام رضا)ع( را افتتاح کرد.          صفحه10

* نظامی��ان پس از کودتا در مصر محمد مرس��ی را به همراه تعدادی از 
سران اخوان المسلمین بازداشت کردند.

* اخوان المسلمین پس از برکناری محمد مرسی بر مقابله با ارتش تاکید 
کرد.

* وزارت خارجه آمریکا: ترجیح می دهیم در مناقشه مصر دخالت نکنیم!
* باراک اوباما که پیش از این نس��بت به وقوع کودتای نظامی به ارتش 

مصر هشدار داده بود، پس از کودتا آن را محکوم نکرد!
* نخس��ت وزیر عراق: آتش حمایت اخوانی ها از جریان های تروریستی و 

تندرو دامن خودشان را گرفت.
* ترکیه کودتای نظامی ارتش مصر را محکوم کرد.

* ناظران سیاس��ی منطقه: مرسی با اش��تباهاتش زمینه را برای دخالت 
ارتش فراهم ساخت.

* لغ��و نکردن پیمان کمپ دیوید، کوتاهی در حمایت از جریان مقاومت 
و حمایت از جریان های تکفیری از جمله اش��تباهات مرسی عنوان شده 

است.
* عربستان به عنوان نخستین کشور از کودتای نظامی در مصر استقبال 
کرد و به رئیس جمهور موقت تبریک گفت.                    صفحه آخر

والمس��لمین  حجت االس��الم   *
حسن روحانی: من اطمینان دارم 
رهبر معظم انقالب به دولت کمک 
خواهن��د کرد چ��ون بدون کمک 
ایشان نمی توان کاری از پیش برد.
* گزارش های��ی ک��ه ای��ن روزها 
دریاف��ت می کن��م نش��ان می دهد 
مش��کالت کشور گس��ترده است و 
برای حل آنها به کمک همه مردم و 
دلسوزان نظام نیاز داریم و البته من 
به آینده امیدوار هستم.   صفحه3

مصر
بحران

 ادامه دارد
* گزارش شورای آتالنتیک درباره راز ناکامی آمریکا در تعامل با مردم ایران

* عبدی: سهم اصالح طلبان در مشارکت مردم 10 درصد بود
* یو اس تو دی: رئیس جمهور جدید ایران اهل تعامل هست اما عقب نشینی نمی کند

* آشفته هایی که یکباره روحانی را اصالح طلب خواندند

نتانیاهو: منتخب جدید ایرانی ها 
متاسفانه همسو با رهبری است


