
بدینوس��یله از متقاضیان تاس��یس داروخان��ه روزانه 

در ش��هر رودهن که صرفا تا قب��ل از تاریخ 92/1/26 

درخواس��ت خود را در حوزه مدیریت نظارت بر امور 

داروی دانشگاه علوم پزش��کی شهید بهشتی به ثبت 

رسانده اند دعوت بعمل می آید، حداکثر تا پایان وقت 

اداری روز ش��نبه 92/5/26 جه��ت آمادگی و تکمیل 

مدارک خ��ود، در روزهای اداری به نش��انی: تهران- 

خیابان ولیعصر- مقابل پارک س��اعی- خیابان آبشار- 

پالک 47 )مدیریت نظارت بر امور داروی دانش��گاه( 

مراجعه نمایند. ضمنا مهلت مذکور قابل تمدید نبوده 

و ب��ه هیچ عنوان به درخواس��ت ها و مراجعات بعد از 

موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

»اطالعیه تاسیس داروخانه در رودهن«
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

م الف 1612

شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران در نظر دارد نسبت به خرید:
 P/F «SOLAR» GAS TURBINE MODEL MDG-1200 
مورد نیاز جهت اس��تفاده در صنعت نفت از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. بدینوس��یله از شرکتهایی که 
س��ابقه و توانایی تهیه این نوع کاال و ارائه پیش��نهاد را دارند جهت ش��رکت در این مناقصه با توجه به شرایط ذیل دعوت 

به عمل می آید.
92N46 :1- شماره مناقصه

 P/F «SOLAR» GAS TURBINE MODEL MDG-1200 2- موضوع مناقصه: 30 قلم
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر قابل تمدید به مبلغ 123/063/356 ریال.

4-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 15 روز پس از انتشار آگهی دوم.
مناقصه گران می توانند پس از هماهنگی از طریق 82015421 و 82015427 جهت دریافت اسناد مناقصه صبح از ساعت 
9 الی 12 و بعدازظهر از س��اعت 14 الی 15/30 به آدرس تهران- خیابان س��پهبد قرنی- نبش خیابان ش��هید کالنتری 

شماره 226- طبقه 7 اتاق 705- گروه N خرید داخلی مراجعه نمایند.
5- مهلت ارائه پیشنهاد: 30 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد.

6-زمان گشایش پیشنهادات فنی: یک هفته پس از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد.
7- مدت اعتبار پیش�نهادات مالی: پیشنهادات مالی ارائه شده میبایست به مدت 2 ماه از تاریخ گشایش پیشنهادات 

فنی معتبر باشند.
8-محل ارس�ال پیش�نهادات: تهران- خیابان سپهبد قرنی- نبش خیابان ش��هید کالنتری شماره 226- طبقه- دفتر 

گشایش پیشنهادات از طریق پست سفارشی.
9- برنده مناقصه میبایس��تی ضمانتنامه حس��ن انجام کار بانکی معتبر و قابل تمدید معادل 10٪ مبلغ قرارداد را هنگام 

انعقاد ارائه نماید.
10- هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران

فراخوانمناقصهدومرحلهای
مرحله دوم شرکت ملی نفت ایران

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

م الف 1622

ش�رکت پش�تیبانی س�اخت و تهی�ه کاالی نف�ت ته�ران در نظ��ر دارد نس��بت به خری��د و تامین قطع��ات یدکی 
SPARE PARTS FOR CONTROL VALVE IN LINE VALVE مورد نیاز جهت استفاده در صنعت نفت 
از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. بدینوس��یله از ش��رکتهایی که سابقه و توانایی تولید و  تهیه این نوع کاال 

را دارند جهت شرکت در این مناقصه با توجه به شرایط ذیل دعوت به عمل می آید.
92-BJ18-29 :1- شماره مناقصه

SPARE PARTS FOR CONTROL VALVE IN LINE VALVE2- موضوع مناقصه: خرید 10 قلم قطعات یدکی
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر و قابل تمدید به مبلغ 59/400/000 ریال

4-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 15 روز پس از انتشار آگهی 
5-سپرده حسن انجام کار:10٪ بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر و قابل تمدید

6- مهلت ارائه پیشنهاد: 30 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد
7-زمان گشایش پیشنهادات فنی: یک هفته پس از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد

8- مدت اعتبار پیش�نهادات مالی: پیش��نهادات مالی ارائه شده میبایست به مدت 2 ماه از تاریخ گشایش پیشنهادات 
فنی معتبر باشند.

9-محل ارس�ال پیشنهادات: تهران- خیابان سپهبد قرنی نبش خیابان شهید کالنتری شماره 226 طبقه یازدهم دفتر 
گشایش پیشنهادات از طریق پست سفارشی.

10- هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
مناقصه گران پس از هماهنگی از طریق تلفن 82015461 می توانند جهت دریافت اس��ناد مناقصه صبح از س��اعت 9 الی 
12 و بعدازظهر از س��اعت 14 الی 15/30 به آدرس تهران- خیابان سپهبد قرنی نبش خیابان شهید کالنتری شماره 710 

طبقه 7 خرید داخلی گروه J مراجعه نمایند.
روابط عمومی شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران

فراخوانمناقصهدومرحلهای
نوبت دوم شرکت ملی نفت ایران

شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران

م الف 1625

1( دستگاه مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی شهیدبهشتی

2( موض�وع مناقص�ه: واگذاری امور ایاب و ذه��اب کارکنان و اجاره 
38 دس��تگاه خودروی سواری سمند، پژو 405 یا پراید با راننده جهت 

شبکه بهداشت و درمان شهریار
3( ش�رایط مناقصه: ارایه 3مورد گواهی حس��ن انجام کار معتبر از 
س��ازمان های دولتی یا خصوصی به انضمام قرارداد مربوطه و داش��تن 

2سال سابقه کار
4( مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 25/000/000ریال )بیست وپنج 

میلیون ریال( به صورت ضمانت نامه بانکی یا رسید پرداخت نقدی
5( محل دریافت اسناد و ارایه پیشنهادات: تهران، بزرگراه شهید 
چمران، ولنجک، خیابان یمن، خیابان شهید اعرابی، جنب بیمارستان 
آیت ا... طالقانی، دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداش��تی درمانی 
ش��هید بهشتی، س��اختمان ش��ماره)1( س��تاد، طبقه دوم، دبیرخانه 

مدیریت تشکیالت، آموزش و بودجه برنامه ای
6( مهلت دریافت اسناد: 7روز از تاریخ چاپ آگهی نوبت اول

7( شرکت کنندگان بایستی بابت هزینه خرید اسناد مبلغ 50/000ریال 
به شماره حساب99901603 به نام درآمد غیرقابل برداشت نزد بانک 
رفاه کارگران ش��عبه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی کد196 واریز 

و رسید آن را همراه با معرفی نامه کتبی ارائه نمایند.
* هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

 آگهی تجدید مناقصه عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

م الف1723

نوبت اول

ش�رکت پتروش�یمی مبین در نظر دارد انجام تعمیرات اساس�ی 
کمپرس�ورهای MAC و BAC واحد جداس�ازی ه�وا واقع در 
منطقه اقتصادی انرژی پارس )عس�لویه( را از طریق مناقصه )یک 

مرحله ای( به شرکت های واجد صالحیت واگذار نماید.
شرکت های متقاضی که دارای سوابق مرتبط می باشند می توانند با ارائه 
مصدق رونوشت گواهی تأیید از معاونت مهندسی و ساخت داخل وزارت 
نفت یا معاونت مهندس��ی کنترل تولید ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی 
درخصوص تعمیرات ماشین آالت حساس یا گواهی صالحیت پیمانکاری 
با حداقل رتبه 4 در هر یک از رش��ته های صنعت و معدن یا تأسیس��ات 
و تجهی��زات یا نف��ت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاس��ت 
جمهوری و درخواست کتبی از تاریخ 92/4/26 لغایت 92/5/2 به نشانی: 
تهران، میدان هفتم تیر، اول خیابان کریم خان زند، س��اختمان ش��ماره 
38، طبقه دوم یا اس��تان بوش��هر، عسلویه، ش��رکت پتروشیمی مبین، 
دبیرخانه کمیسیون مناقصه )امور پیمان ها( مراجعه و نسبت به دریافت 

اسناد استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران اقدام نمایند.

مهلت تحویل اس��ناد ارزیابی تکمیل ش��ده حداکثر لغایت 92/5/16 و 
محل تحویل اسناد نیز نشانی مذکور می باشد.

مبل��غ تضمین ش��رکت در مناقصه 204.000.000 )دویس��ت و چهار 
میلیون( ریال و به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حس��اب 

شرکت پتروشیمی مبین خواهد بود.
ش��رکت پتروش��یمی مبی��ن پ��س از انج��ام ارزیابی کیفی نس��بت به 
دع��وت از ش��رکت های واج��د صالحی��ت ب��ه مناقصه اق��دام به عمل 

خواهد آورد.
بدیهی اس��ت ارائه اس��ناد مذک��ور هیچگونه حقی را ب��رای متقاضیان 
ب��ه وج��ود نخواه��د آورد و اس��ناد و م��دارک دریافت��ی غیرقاب��ل

 استرداد می باشد.
تلفاکس تهران 88827395- 88824271 

تلفن عسلویه: 07727263495       فاکس: 07727263163 
http://iets.mporg.ir و mobinpc.net

آگهیارزیابیکیفیمناقصهگران)یکمرحلهای(
مناقصهشماره106/1190-41صپ شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شرکت پتروشیمی مبین )سهامی خاص(

م الف 1691

کیهانورزشيقدیميترینمجلهورزشيایران

شنبههرهفتهبصورتسراسريمنتشرميشود

م الف1733

سال هفتادو دوم q  شماره q 20544  تکشماره 5000 ريال12صفحه ) به اضافه نيازمندي های ويژه تهران( چهار شنبه 26 تير q  1392 8 رمضان q  1434 17جوالی2013

خبر ویژه
یادداشت روز

زیر این گرمای طاقت فرسا

شبکهجهانیتحریمهایضدایرانی
درآستانهفروپاشی

خبرگزاری رویترز زنگ خطر را به صدا درآورد

* ش��رکت آب و فاضالب اس��تان تهران با انتشار اطالعیه ای 

اعالم کرد: در صورت ادامه روند افزایش دما در روزهای آتی، 

نگرانی هایی در خصوص تامین آب تهران به وجود خواهد آمد.

* معاون وزیر صنعت از تداوم واردات کاالهای اساسی با 

ارز 1226 تومانی خبر داد.

* برداشت برنج مازندران و گیالن از ماه آینده.

* مدی��رکل دفت��ر غ��الت وزارت جه��اد کش��اورزی: 

پیش بینی می شود، امسال حدود 3 میلیون تن شلتوک 

از شالیزارهای کشور برداشت و حدود 2 میلیون تن برنج 

تولید شود.                                             صفحه4

هشدار به مردم تهران 
درباره صرفه جویی در مصرف آب

* مرسی: آمریکا قول کمک داد ولی عمل 

نکرد.

* تظاهرات ضد آل  خلیفه پس از افطار در چند 

شهر بحرین.

* دس��تگاه قضایی آمریکا عقب نش��ینی کرد؛ 

پرونده قاتل سیاهپوست دوباره بررسی می شود.

* جست وجوی خانه به خانه در اسالمبول برای 

بازداشت مخالفان اردوغان.             صفحه آخر

سرپیچی سربازان اسرائیلی
 از رفتن به جبهه جوالن

درگیری های خونین مصرهمزمان با دیدار فرستاده آمریکا با کودتاچیان

* در درگیری های اخیر بین ارتش و طرفداران مرسی7 نفر کشته و 300 تن مجروح شدند.
* این درگیری ها همزمان با سفر »ویلیام برنز«، معاون وزیر خارجه آمریکا به قاهره و دیدار وی با مقامات جدید مصر صورت گرفت.

* ویلیام برنز: قصد مداخله در امور داخلی مصر را نداریم و از کسی نیز حمایت نمی کنیم!
* عضو شورای عالی حزب آزادی و عدالت: کودتای ارتش توسط آمریکا و بازماندگان حسنی مبارک صورت گرفت.  صفحه آخر

صفحه2 صفحه2

با حکم رهبر انقالب صورت گرفت

ابقای 3 تن از فقهای شورای نگهبان 
و انتصاب یک عضو جدید

* حض��رت آیت اهلل العظمی خامنه ای به اس��تناد اصل 91 قانون اساس��ی، 
حضرات آیات حاج شیخ محمد مومن، حاج شیخ محمد یزدی و حاج سید 
محمود هاشمی شاهرودی را در عضویت فقهای شورای نگهبان ابقا کردند.

* رهب��ر معظم انقالب همچنین در حکم جداگانه ای، حجت االس��الم حاج 
ش��یخ مهدی ش��ب زنده دار را به عنوان عضو جدید فقهای شورای نگهبان 
منصوب کردند.                                                                 صفحه2

طرح دو فوریت مجلس
تکلیف 74 هزار میلیارد تومان را مشخص می کند

* نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
دو فوری��ت طرح��ی را ب��ه تصوی��ب 
رس��اندند ک��ه در ص��ورت تصوی��ب 
نهای��ی آن دولت نمی توان��د با درآمد 
74 ه��زار میلیارد تومان��ی حاصل از 
افزایش قیمت ارز بدهی های بانک ها و 

شرکت های دولتی را تسویه کند.
* حجت االسالم مصباحی مقدم نماینده 
تهران به عن��وان موافق دو فوریت این 
طرح: در چند روز اخیر مجمع عمومی 
بانک مرکزی را تشکیل دادند و بدون 
تصویب ش��ورای پول و اعتبار و بدون 
پیشنهاد بانک مرکزی نسبت به تسعیر 
دارایی ه��ا و بدهی ه��ای ارزی بان��ک 

مرکزی اقدام کردند.

* الی��اس نادران نماین��ده مردم ته��ران از نمایندگان موافق این ط��رح: ما باید با 
تصمیم گیری درباره نحوه هزینه 74 هزار میلیارد تومان پولی که خلق شده، اجازه 

ندهیم اینگونه مبالغ با تصمیم های چند دقیقه ای و دو ساعته هزینه شود.
* محمد مهدی مفتح نماینده تویس��رکان به عنوان مخال��ف دو فوریت این طرح: 
این طرح به طور بلندمدت برای بانک مرکزی مشکل ساز است و ما نباید با تصویب 

عجوالنه آن مشکل برای بانک مرکزی درست کنیم.
* در پایان جلس��ه علنی روز سه ش��نبه الیحه اصالح قانون آیین دادرس��ی قانون 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 1379 که از سوی دولت به 
مجلس رسیده، اعالم وصول شد.                                                 صفحه10

صفحه11

* رأی دادگاه های اروپا به نفع بانک های کشورمان از جمله عواملی است که 
شبکه تحریم های ضد ایرانی را در آستانه فروپاشی قرار داده است.

* خبرگزاری رویترز: اتحادیه اروپا در تالش چند ساله اش برای پیچیدن توری 
از تحریم ها به دور ایران و متوقف کردن برنامه هس��ته ای این کش��ور، حاال با 

بزرگ ترین مشکل یعنی دادگاه های خود این اتحادیه روبه رو شده است.
* این مسئله سیاستگذاران اروپایی را آشفته کرده و زنگ خطر را در آمریکا 

به صدا درآورده است.
* دیوید کوهن، معاون اطالعات مالی و تروریس��م وزارت خزانه داری آمریکا: 
این مایه نگرانی اس��ت که اتحادیه اروپا در اجرای برخی از طرح هایش علیه 

ایران با مشکل مواجه است.
* نگرانی مقامات اتحادیه اروپا این است که تمام شبکه تحریم ها علیه ایران 

شروع به فروپاشی کند.
* نماینده اس��ترالیا در شورای امنیت س��ازمان ملل: به دلیل دودستگی در 
شورای امنیت پیرامون برنامه هسته ای ایران، هرگونه گسترش تحریم ها علیه 

این کشور در حال حاضر منتفی شده است.
* خبرگزاری آسوشیتدپرس: مسکو و پکن با اعمال تحریم های بیشتر علیه 

ایران به شدت مخالفند.
* پیوتر ایلیچوف، معاون س��فیر دائم روس��یه در س��ازمان ملل: مسکو تنها 
راه حل دیپلماتیک را در قبال برنامه هسته ای ایران می پذیرد.        صفحه2

* پدران معنوی منافقین برای راه اندازی حزب زیرپای عارف نشسته اند
*  سرجوخه رجوی را مسخره نکنید!!

کدام نقش را 
بازی می کنند؟

مذاکره با شعبون  بی مخ ها 
یا پیگرد قانون شکنان؟!


