
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 دوم

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

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

 سه شنبه ها بصورت سراسري منتشر مي شود

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد
ورزشی  کیهان  هفتگی  مجله   
حاوی مطالب خواندنی، گزارش، 
مصاحبه، تحلیل و آخرین اخبار 
امروز  جهان  و  ایران  ورزش  از 
در   )92 تیرماه   29 )شنبه- 

سراسر کشور منتشر شد.
می خوانیم:  شماره  این  در 
ویژه  گفت وگوی  )چشم انداز(، 
مشهد،  در  عزیزی  خداداد  با 

با  مصاحبه  همراه  به  هفته  این  پرونده  در  ایران  والیبال  عملکرد 
بسکتبال  پادشاه  جیمز  لبرون  از  گزارشی  داورزنی،  و  والسکو 
NBA، گفت و گو با قاسم حدادی فر، نگاه چند بعدی به امیر غفور 
اروپا و  ایران، فوتبال  برتر فوتبال  از لیگ  اخبار  )والیبال(، آخرین 

جهان، بسکتبال، پینگ پنگ، دوچرخه سواری، کشتی و...
پوستر: تیم ملی والیبال، جولیو سزار دروازه بان برزیل 

و تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا

عنوان مزایده: فروش میلگرد
1- نام و نش�انی مزایده گذار: ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان قزوین واقع در: 

قزوین، بلوار شهیدبهشتی، روبه روی بوستان دهخدا، شماره 166
2- نوع مزایده: عمومی

3- کمیت خدمات: عبارت است از حدود 256 تن انواع میلگرد: نمره 10 مقدار 42 
تن، نمره 12 مقدار 114/5 تن، نمره 16 مقدار 36/4 تن، نمره 20 مقدار 63/4 تن

A3 4- کیفیت خدمات: ساخت اصفهان و نوع
5- نوع تضمین ش�رکت در مزای�ده: ضمانتنامه بانکی، پرداخت نقدی، انواع اوراق 

مشارکت
6- مبلغ تضمین ش�رکت در مزای�ده: 100/000/000 ریال )یکصد میلیون ریال( 

اعتبار تا تاریخ 1392/7/30
7- محل دریافت و تحویل اس�ناد: دبیرخانه ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان 

قزوین
8- هزینه تهیه اس�ناد و ش�ماره حس�اب: واریز مبلغ 100/000 ریال به حساب 
درآمدهای عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی استان قزوین در بانک ملت به شماره 

حساب جام 69467032/86 )از طریق کارت خوان در محل شرکت میسر است(
9- مهلت دریافت اس�ناد: از روز دوش��نبه مورخ 1392/4/31 تا روز دوشنبه مورخ 

1392/5/7
10- جلس�ه هماهنگی با مزایده گران: معاونت عمران و محیط زیس��ت در ساعت 

14/30 روز چهارشنبه 1392/5/9
11- مهلت تحویل اس�ناد: از روز چهارشنبه مورخ 1392/5/9 تا روز دوشنبه مورخ 

1392/5/21
12- تاریخ و محل گش�ایش پیشنهادات: دفتر معاونت عمران و محیط زیست در 

ساعت 16/30 روز دوشنبه 1392/5/21
12- مبلغ برآورد: 3/818/800/000 ریال است که براساس نظریه کارشناس رسمی 

محاسبه گردیده است.
14- محل عرضه میلگرد: کیلومتر 25 آزادراه قزوین- کرج واقع در شهرک صنعتی 

کاسپین 
15- شرایط شرکت کنندگان: عدم شمول ممنوعیت مزایده گر، موضوع قانون راجع 

به منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی 
16- سایت اینترنتی و تلفن تماس: www.qazviniec.ir و 0281-3354590

آگهی تجدید 
شرکت شهرک های صنعتیمزایده عمومی

 استان قزوین

روابط عمومی 
شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین

 نوبت اول 

م الف 1529

آگهی مزایده 
شماره 92/335

نوبت اول

ش�رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در نظر دارد اقالم مش��روحه زی��ر را از طریق مزایده 
عمومی به فروش رساند. عالقه مندان برای دریافت مدارک و شرایط شرکت در مزایده و بازدید می توانند 
از تاری��خ 92/5/5 تا تاریخ 92/5/15 س��اعت 8صبح تا 12 )به غیر از پنج ش��نبه و روزهای تعطیل( به 
آدرس: ته��ران جاده قدیم قم- س��ه راه خیرآباد- بلوار تاسیس��ات نفتی ری- خیاب��ان انبار نفت- انبار 
نف��ت ری- انبار کاالی مازاد پخش فرآورده های نفتی ایران مراجعه فرمایند. ضمنا زمان دریافت پاکات 

متقاضیان روز چهارشنبه مورخ 92/5/16 حداکثر تا ساعت 14 می باشد.
سپرده شرکت در مزایده تعداد- مقدارشرحردیف

)ریال(

10000000 )ده میلیون(267 قلم قطعات یدکی انواع باالبرها و... )نو(1

10000000 )ده میلیون( 139 قلمانواع بلبرینگ، رولبرینگ و واشرو... )نو(2

10000000 )ده میلیون(132 قلماقالم عمومی )وسایل برقی از قبیل سیم و المپ و فیوز و...( )نو(3

10000000 )ده میلیون(حدود 380 مترلوله سیاه 56 اینچ مازاد بر نیاز4

20000000)بیست میلیون(12 قلم انواع کاغذهای NCR و کاغذهای 30-50-60 گرمی )نو(5

10000000 )ده میلیون(حدود 70 تنانواع کاغذ- فرم و دفاتر باطله امحائی6

انواع وسایل مستعمل و اسقاطی سامانه سوخترسانی، گاز طبیعی، رایانه و لوازم 7
جانبی از رده خارج

10000000 )ده میلیون(189 قلم

وس��ایل و لوازم داخ��ل خودروئی از قبیل پخش صوت، فن��دک، کیف مدارک 8
و... )نو(

1000000 )یک میلیون(6 قلم

730 عدد )604 حلقه انواع الستیک و تیوب فرسوده9
الستیک- 126 حلقه تیوب(

20000000 )بیست میلیون(

15000000)پانزده میلیون(2قلم2دستگاه لیفتراک و یک دستگاه دامپر اوراقی 10

2000000 )دومیلیون(حدود 1 تنانواع شیلنگ و پالستیک مستعمل11

100000000)یکصد میلیون(حدود 100تنآهن آالت قراضه12

5000000 )پنج میلیون(حدود 1تنآلومینیوم فرسوده13

2000000 )دومیلیون(حدود 2 تن انواع شیشه شکسته و از رده خارج )میز و درب و پنجره(14

ضمنا آگهی فوق در پایگاه اطالع رس��انی مناقصات و ش��بکه اطالع رس��انی نفت و انرژی به نش��انی سایت اینترنتی
 www.shana.ir, http://iets.mporg.ir, www.niordc.ir, http://monaghese.niodc.irموجود می باشد.

قابل توجه مدیران و صاحبان محترم
مؤسسات خیریه و عام المنفعه

قابل توجه صاحبان محترم مشاغل
قابل توجه مدیران محترم شرکتها

 و سایر اشخاص حقوقی
قابل توجه مالکین محترم امالک اجاری

در صفحه3م الف 1689

ش�رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نس�بت به خرید 2000 
تن کرومیت با عیار 42٪ برای تحویل در کارخانه فروکروم جغتای )س�بزوار( اس�تان خراس�ان 
رض�وی اقدام نمای��د. از کلیه فروش��ندگان و تأمین کنندگان دعوت بعمل می آید جهت کس��ب اطالعات 
بیش��تر و دریافت اس��ناد مناقصه از تاریخ 92/4/25 لغایت ساعت 14 روز شنبه مورخ 92/5/7 با در دست 
داش��تن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ س��یصد هزار ریال به حساب شماره 0105799359005 
این ش��رکت نزد بانک ملی ش��عبه میدان ولیعصر به آدرس تهران- باالتر از میدان ولیعصر روبروی س��ینما 
استقالل شماره 1713 برج جنوبی طبقه ششم امور بازرگانی مراجعه نمایند. ضمنا مهلت ارائه پیشنهادات 

حداکثر تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 92/5/16 تعیین می گردد.

آگهی مناقصه عمومی شماره 35-92/4 ت

م الف 1699

سال هفتادو دوم q  شماره q 20546  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(  شنبه 29 تیر q  1392 11 رمضان q  1434 20جوالی2013

خبر ویژه
یادداشت روز

ارتش کودتا در مصر 
برای سرکوب معترضان دستور شلیک داد

* معاون وزیر نیرو: آب در هیچ شهر کشور سهمیه بندی 

نمی شود.

* محم��د بهزاد مع��اون وزیر نیرو در ام��ور برق: رکورد 

مصرف برق در تاریخ ایران هفته گذشته شکسته شد.

* معاون وزیر کار: ش��رکت های خدماتی مجاز به ایجاد 

مراکز کاریابی نیستند.

* فاز دوم مسکن ویژه تهران کلید خورد.

صفحه4

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و سوخت:

قاچاق سوخت در چند استان مرزی
به صفر رسیده است

* عضو سابق شورای امنیت ملی آمریکا: نخست وزیر اسرائیل سیاستمدار 
زیرکی نیست و کاری جز اغراق نمی کند.

* ارتش مصر در بیانیه شدیداللحن خود معترضان را به »مرگ« تهدید کرد.
* همزمان با تهدید ارتش به کشتن معترضان، طرفداران مرسی در میدان التحریر سنگر گرفتند.

* تش��دید اقدامات امنیتی در خیابان ها، میادین اصلی و مراکز حس��اس قاهره و سایر شهرهای مصر به اجرا 
درآمده است.

* منابع خبری از وقوع درگیری های خونینی بین طرفداران و مخالفان مرسی خبر می دهند.      صفحه آخر

احمدی نژاد در بغداد اعالم کرد

ایران و عراق قدرت جدید منطقه و جهان

* اتحادی��ه اروپ��ا به طرح انگلی��س علیه حزب اهلل 
رأی  نداد.

* درگیری ش��بانه با مأم��وران آل  خلیفه در چند 
شهر بحرین.

* هاآرتص: با سیاس��ت های نتانیاهو در لبه پرتگاه 
قرار گرفته ایم.

* رئی��س آژان��س امنی��ت مل��ی آمری��کا ضربات 
افشاگری ها را جبران ناپذیر خواند.          صفحه آخر

در پی موفقیت های بشار اسد

فرانسه و انگلیس
از تسلیح تروریست ها در سوریه انصراف دادند

مفهومواقعیاعتدال
پیرویازخطامام)ره(است

آیت اهلل جنتی خطیب جمعه تهران:

 *خطیب جمعه تهران:  اعتدال یعنی دنبال کردن خط نورانی حضرت امام 
که روشن است.

* مدعیان تقلب در انتخابات باید از این که به روی مردم نگاه کنند خجالت 
کشیده و پیشانی شان عرق کند، چرا که آرای مردم را از بین برده و انتخابات 

را به کام مردم تلخ کردند.
* نمی توانیم بگوئیم این دولت هیچ اش��کالی نداشت اما در این دولت شاهد 

زنده شدن بسیاری از شعارهای انقالبی بودیم.
* مقام معظم رهبری فرموده اند کس��ی که س��ر کار می آید نقطه قوت های 
دولت قبلی را داشته باشد بنابراین از گذشته تقدیر می کنیم و از دولت آینده 

می خواهیم این راه را ادامه دهد.
* برخی نسبت به شورای نگهبان هرچه می خواهند می گویند اما ما همه آنها 

را به خاطر انجام وظیفه تحمل می کنیم.
* امیدوارم دولت جدید نسبت به مسائل اسالم و انقالب وفادار بوده و آنها را 

مرتب سر زبان و در عمل داشته باشد.
* بنده این امید را دارم که دولت جدید بتواند مشکالت معیشتی، سیاسی و 

فرهنگی مردم را حل کند.
* مردم و نیروی انتظامی به روزه خواران امر به معروف و نهی از منکر کنند.
صفحه3

کسانی که سال 88 ادعای تقلب کردند باید از مردم خجالت بکشند تاکنون خیلی با آنها مسامحه شده است

صفحه2صفحه2

گری سیک:

نتانیاهو چوپان دروغگو است
20 سال است درباره ایران دروغ می گوید

* دبیرکل حزب اهلل لبنان از مسئوالن جمهوری اسالمی به خاطر ارسال 
پیام تبریک به مناس��بت س��الگرد پیروزی مقاومت در جنگ 33 روزه 

قدردانی کرد.
* مقامات کشورمان از جمله رئیس جمهور،  رئیس مجلس و وزیر امور 
خارجه با ارسال پیام های جداگانه پیروزی مقاومت در جنگ 33 روزه را 
به سید حسن نصراهلل تبریک گفته بودند.                             صفحه2 

در پاسخ به پیام تبریک مسئوالن کشورمان

سید حسن نصراهلل: حمایت ایران از مقاومت
فراموش نشدنی است

* اس��رائیل، آفریق��ای جنوبی و 
حتی کشور فقیری چون پاکستان 
توانس��تند به س��الح اتمی دست 
یابند اما ایران با زیرس��اخت های 
قدرتمن��د خ��ود تاکنون س��الح 
نساخته است چون تصمیمی برای 
ساخت آن ندارد.             صفحه2

صفحه10 

سنا
 : ای

س ها
عک

واقع بینی 
* آقای تقلب آن قدرعاشق هاشمی است که نگو!در تحوالت مصر

* اعتدال و افراط را ول کن ،پتروپارس را بچسب!

نگاه نردبانی اصالح طلبان
به دولت روحانی


