
دانش�گاه تربیت مدرس در نظر دارد س�رویس و تعمیر و 
نگه�داری و راهبری تأسیس�ات الکتریک�ی و مکانیکی 
پردیس دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان 
نور را برای مدت یک س��ال از طریق مناقصه به پیمانکار واجد 
صالحیت واگذار نماید. متقاضیان می توانند برای کسب اطالع 
بیش��تر و اخذ اس��ناد ارزیابی پیمانکاران از تاریخ انتش��ار برای 
مدت ی��ک هفته ب��ه آدرس: مازندران- شهرس��تان نور- بلوار 
امام رضا- دانش��کده منابع طبیعی و عل��وم دریایی نور- تلفن 
3-6253101-0122 داخل��ی 3288 آق��ای نیک نژاد مراجعه 

نمایند.
سایر شرایط:

1- دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است.
2- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.
www.modares.ac.ir 3- آدرس اینترنتی دانشگاه

آگهی 
فراخوان 
عمومی

روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس
م الف 1777

دانشگاه تربیت مدرس

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل

بنزین )محلول، قرص  انواع مکمل های  به فروش  با توجه 

و...( در جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی و نظر به اینکه 

تاکنون توسط سازمان ملی استاندارد ایران پروانه کاربرد 

عالمت استاندارد جهت کاالی مذکور صادر نشده است و 

در  خساراتی  بروز  موجب  آنها  غیراستاندارد  انواع  مصرف 

خودروها می گردد، لذا بدینوسیله هشدار داده می شود از 

مکمل های  عنوان  با  فرآورده ها  گونه  این  مصرف  و  خرید 

بنزین خودداری گردد.

م الف 1845

اطالعیه
سازمان ملی استاندارد ایران

هشدار در مورد انواع مکمل های بنزین

شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران درنظر دارد نسبت به خرید قطعات یدکی CONTROL PANEL ساخت 
شرکت  COOPER ROLLS موردنیاز جهت استفاده در صنعت نفت از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. بدینوسیله 

از شرکت هایی که سابقه و توانایی ارائه پیشنهاد را دارند جهت شرکت در این مناقصه باتوجه به شرایط ذیل دعوت بعمل می آید.
C.R. 92-9-R2 :1 - شماره مناقصه

2 - موضوع مناقصه: خرید  
3 - مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 3،024 یورو ضمانتنامه بانکی معتبر و قابل تمدید

4 - آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 15 روز پس از انتشار آگهی دوم
الزمست مناقصه گران پس از هماهنگی از طریق تلفن 82015457-82015352 جهت دریافت اسناد مناقصه صبح از ساعت 9 الی 
12 و بعدازظهر از ساعت 14 الی 15/30 به آدرس تهران- خیابان سپهبد قرنی نبش خیابان شهید کالنتری شماره 226 طبقه6 خرید 

خارجی- گروهW 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 پیشنهادات مالی: پیشنهادات مالی ارائه شده می بایست بمدت 2ماه از تاریخ گشایش پیشنهادات فنی معتبر باشد.

8 - برنده مناقصه می بایست ضمانتنامه حسن انجام تعهدات معادل 10درصد مبلغ قرارداد را ارائه نماید.
9 - هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

محل ارس�ال پیش�نهادات: تهران- خیابان س��پهبد قرنی نبش خیابان ش��هید کالنتری ش��ماره226 طبقه یازدهم- دفتر گشایش 
پیشنهادات )از طریق پست سفارشی(.

فراخوان مناقصه 
دو مرحله ای

»آگهی نوبت اول«

شرکت ملی نفت ایران
شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران

روابط عمومی شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران م الف1812

شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران درنظر دارد نسبت به خرید قطعات یدکی ساخت شرکت HYDRIL موردنیاز 
جهت اس��تفاده در صنعت نفت از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. بدینوس��یله از ش��رکت هایی که سابقه و توانایی ارائه 

پیشنهاد را دارند جهت شرکت در این مناقصه باتوجه به شرایط ذیل دعوت بعمل می آید.
H. 92-187/R :1 - شماره مناقصه

 PARTS FOR HYDRIL BLOWOUT PRVENTER 2 - موضوع مناقصه: خرید
3 - مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 1،597 یورو ضمانتنامه بانکی معتبر و قابل تمدید

4 - آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 15 روز پس از انتشار آگهی دوم
الزمست مناقصه گران پس از هماهنگی از طریق تلفن 82015308-82015309 جهت دریافت اسناد مناقصه صبح از ساعت 9 الی 
12 و بعدازظهر از ساعت 14 الی 15/30 به آدرس تهران- خیابان سپهبد قرنی نبش خیابان شهید کالنتری شماره 226 طبقه6 خرید 

خارجی- گروهQ 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 پیشنهادات مالی: پیشنهادات مالی ارائه شده می بایست بمدت 2ماه از تاریخ گشایش پیشنهادات فنی معتبر باشد.

8 - برنده مناقصه می بایست ضمانتنامه حسن انجام تعهدات معادل 10درصد مبلغ قرارداد را ارائه نماید.
9 - هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

محل ارس�ال پیش�نهادات: تهران- خیابان س��پهبد قرنی نبش خیابان ش��هید کالنتری ش��ماره226 طبقه یازدهم- دفتر گشایش 
پیشنهادات )از طریق پست سفارشی(.

فراخوان مناقصه 
دو مرحله ای

»آگهی نوبت اول«

شرکت ملی نفت ایران
شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران

روابط عمومی شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران م الف1806

  P/F “MC-EVOY“ GATE VALVE ش�رکت پشتیبانی س�اخت و تهیه کاالی نفت تهران درنظر دارد نس��بت به خرید
س��اخت ش��رکت MC-EVOY موردنیاز جهت استفاده در صنعت نفت از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. بدینوسیله 

از شرکت هایی که سابقه و توانایی ارائه پیشنهاد را دارند جهت شرکت در این مناقصه باتوجه به شرایط ذیل دعوت بعمل می آید.
MC.E.G.V. 92-303 :1 - شماره مناقصه

 P/F “MC-EVOY“ GATE VALVE 2 - موضوع مناقصه: خرید
3 - مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 2،440یورو ضمانتنامه بانکی معتبر و قابل تمدید

4 - آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 15 روز پس از انتشار آگهی دوم
الزمست مناقصه گران پس از هماهنگی از طریق تلفن 82015681-82015353 جهت دریافت اسناد مناقصه صبح از ساعت 9 الی 
12 و بعدازظهر از ساعت 14 الی 15/30 به آدرس تهران- خیابان سپهبد قرنی نبش خیابان شهید کالنتری شماره 226 طبقه7 خرید 

خارجی- گروهZ 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 پیشنهادات مالی: پیشنهادات مالی ارائه شده می بایست بمدت 2ماه از تاریخ گشایش پیشنهادات فنی معتبر باشد.

8 - برنده مناقصه می بایست ضمانتنامه حسن انجام تعهدات معادل 10درصد مبلغ قرارداد را ارائه نماید.
9 - هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

محل ارس�ال پیش�نهادات: تهران- خیابان س��پهبد قرنی نبش خیابان ش��هید کالنتری ش��ماره226 طبقه یازدهم- دفتر گشایش 
پیشنهادات )از طریق پست سفارشی(.

فراخوان مناقصه 
دو مرحله ای

»آگهی نوبت اول«

شرکت ملی نفت ایران
شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران

روابط عمومی شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران م الف1809

ش�رکت پش�تیبانی س�اخت و تهیه کاالی نفت تهران درنظر دارد نس��بت به خرید SOLATTED LINER موردنیاز جهت 
استفاده در صنعت نفت از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. بدینوسیله از شرکت هایی که سابقه و توانایی ارائه پیشنهاد 

را دارند جهت شرکت در این مناقصه باتوجه به شرایط ذیل دعوت بعمل می آید.
S.L.92-81-R :1 - شماره مناقصه

 SOLATTED LINER 2 - موضوع مناقصه: خرید
3 - مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 667000 یورو ضمانتنامه بانکی معتبر و قابل تمدید

4 - آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 15 روز پس از انتشار آگهی دوم
الزمس��ت مناقصه گران پس از هماهنگی از طریق تلفن 82015275 جهت دریافت اس��ناد مناقصه صبح از ساعت 9 الی 12 و بعدازظهر 
 Xاز س��اعت 14 الی 15/30 به آدرس تهران- خیابان س��پهبد قرنی نبش خیابان شهید کالنتری شماره 226 طبقه7 خرید خارجی- گروه

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 پیشنهادات مالی: پیشنهادات مالی ارائه شده می بایست بمدت 2ماه از تاریخ گشایش پیشنهادات فنی معتبر باشد.

8 - برنده مناقصه می بایست ضمانتنامه حسن انجام تعهدات معادل 10درصد مبلغ قرارداد را ارائه نماید.
9 - هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

محل ارس�ال پیش�نهادات: تهران- خیابان س��پهبد قرنی نبش خیابان ش��هید کالنتری ش��ماره226 طبقه یازدهم- دفتر گشایش 
پیشنهادات )از طریق پست سفارشی(.

فراخوان مناقصه 
دو مرحله ای

»آگهی نوبت اول«

شرکت ملی نفت ایران
شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران

روابط عمومی شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران م الف1823

سال هفتادو دوم q  شماره q 20549  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( سه شنبه اول مرداد q  1392 14 رمضان q  1434 23جوالی2013

خبر ویژه

یادداشت روز

درگیری میان طرفداران و مخالفان مرسی به دیگر شهرهای مصر کشیده شد
* غالمحس��ین محس��نی اژه ای در جمع خبرنگاران: افراد دارای نقش در فتنه 88 اگر به کشور بازگردند به محض 

ورود تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
* اگر حزبی از س��وی دادگاه منحل ش��ده باش��د فعالیت آن حزب ممنوع و غیرقانونی است و اگر اعضای آن حزب نیز 
تحت عنوان همان حزب فعالیت مجدد خود را آغاز کنند عملی مجرمانه انجام داده اند و قطعا با آنها برخورد خواهد شد.
* در حال حاضر س��ه نفر از اخالل گران ارزی در حال محاکمه هس��تند البته برخی از آنها در نظام پولی و ارزی 
اخاللی ایجاد کرده اند و برخی دیگر در جهت ال س��ی هایی که باید گش��وده ش��ده،  و همچنین برخی نس��بت به 
صادراتی که صورت می گرفت و ارز آن باید به کشور بازمی گشت تخلفاتی داشته اند.                          صفحه2

* خبرگزاری رویترز: پیروزی بشار اسد در بحران سوریه 

حتمی است.

* ناآرام��ی  در حوم��ه پاری��س در اعت��راض ب��ه اهانت 

پلیس فرانسه به یک زن مسلمان شدت گرفت.

* اردوغان س��کوت را شکس��ت؛ ناآرامی های ترکیه کار 

غربی هاست.

* راش��د الغنوش��ی جریان تمرد تون��س را یک حرکت 

ضدانقالبی خواند.                                      صفحه آخر

به دنبال حمله افراد مسلح اتفاق افتاد

فرار صدها تروریست القاعده
از زندان ابوغریب در بغداد

* عب��اس قب��ادی: با تاکی��د وزرای اقتص��ادی دولت و 

همچنین دس��تور ویژه رئیس جمهور ب��ه بانک مرکزی 

توافق ش��د تمام کاالهای موجود در بنادر با همان رویه 

سابق و ارز 1226 تومانی ترخیص شود.

* معاون سازمان بورس: منعی برای ورود سرمایه گذاران 

خارجی به بازار سهام وجود ندارد.

* مدیرعام��ل صن��دوق مهر ام��ام رض��ا)ع( از واگذاری 

52هزار کارت خرید به کارگران خبر داد.          صفحه4

معاون وزیر صنعت خبر داد

ترخیص یک میلیون تن
 کاالی اساسی از بنادر

رسانه های خارجی: ایران
به آمریکا اعتماد ندارد

بازتاب بیانات رهبر انقالب در جمع کارگزاران نظام

* بیانات یکش��نبه ش��ب رهبر معظم انقالب در جمع کارگزاران نظام و 
تاکید ایشان بر بی اعتمادی جمهوری اسالمی به آمریکا بازتاب گسترده ای 

در رسانه های خارجی داشته است.
* خبرگزاری فرانس��ه: س��خنان رهبری ایران نش��ان داد که این کشور، 

اعتمادی به آمریکا برای مذاکره ندارد.
* خبرگزاری آسوش��یتدپرس: رهبر ایران خواس��تار احتیاط در تعامل با 

آمریکا شد.
* نش��ریه ترند: تاکید رهبر ایران در خصوص ارتباط و تعامل با دنیا این 
اس��ت که این مسئله باید مبتنی بر درک مناسب هر دو طرف از شرایط 

یکدیگر باشد.
* الجزیره: رهبر ایران اعالم کرد که آمریکا قابل اعتماد نیست.

* واشنگتن پست: رهبر عالی ایران مذاکره با آمریکا را نهی نمی کند اما 
می خواهد دولت جدید در این خصوص محتاط باشد.

* فاکس نیوز: آیت اهلل خامنه ای آخرین تصمیم درباره مس��ائل سیاس��ت 
خارجی در ایران را می گیرد.                                              صفحه3

صفحه2صفحه2

صفحه آخر

سخنگوی دستگاه قضا مطرح کرد

تعقیب قضایی در انتظار فراریان فتنه 88

نوبخت: اصالح طلبان نگذاشتند 
مشکالت معیشتی مردم را برطرف کنیم

* محمدباقر نوبخت از اعضای اصلی تیم اقتصادی روحانی در گفت وگویی 
با اشاره به تجارب خود از دوره اصالحات، نسبت به کارشکنی های احتمالی 

اصالح طلبان در مسیر رفع مشکالت معیشتی مردم ابراز نگرانی کرد.
* در مجلس شش��م درصدد بودیم با برخی طرح ها مانند بیمه و مستمری 
بیکاری از مشکالت معیشتی مردم بکاهیم اما عده ای به شدت انتقاد کردند 
و گفتند نباید اینگونه مباحث را در دستور کار مجلس قرار داد.       صفحه2

* حجت االسالم محمدجعفر منتظری 
رئیس دیوان عدالت اداری: مصوبه 74 
هزار میلیاردی دولت روز دوشنبه در 
هیئت عمومی دی��وان عدالت اداری 

باطل شد.
* پس از اس��تماع نظرات کارشناسان و 
بررسی دقیق این مصوبه در جلسه هیئت 
عمومی دی��وان عدال��ت اداری، اکثریت 
اعضا به ابطال مصوبه 74 هزار میلیاردی 

دولت از زمان تصویب رای دادند.

دیوان عدالت اداری
مصوبه 74 هزار میلیاردی دولت را باطل کرد

* از طرفین این شکایت دعوت شده بود تا مستندات خود را به دیوان ارائه 
کنند اما شکات و نمایندگان از بانک مرکزی در این جلسه حضور نداشتند.
* یادآور می ش��ود، در پی شکایت های جداگانه سازمان بازرسی کل کشور 
و یک نماینده مجلس از دولت، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، 
اجرای مصوبه 74 هزار میلیاردی اخیر دولت را متوقف کرده بود.   صفحه10

عکس:کامیار حیدر خطیبی

نقشه راه 
دولت یازدهم

 واشنگتن پست: روحانی بر خالف خاتمی 
یک چهره خودی برای نظام است

* ارائه فهرست نامزدهای پیشنهادی عضویت کابینه به روحانی
* روحانی و تیم او تمایلی به معاون اولی عارف ندارند

* روایت آشوبگر فراری از تقابل جریان برانداز با روحانی
* فوکوس: روحانی مثل احمدی نژاد اسرائیل را تحقیر کرد


