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

2( موضوع مناقصه: اجاره 25 دســتگاه خودروی سواری پژو405، 
سمند، پراید یا آردی با راننده جهت شبکه بهداشت و درمان بهارستان

 3( مبلغ سپرده شــرکت در مناقصه: 15/000/000ریال )پانزده 
میلیون ریال( به صورت ضمانتنامه بانکی یا رسید پرداخت نقدی

4( محل دریافت اســناد و ارائه پیشــنهادات: تهران، بزرگراه 
شــهیدچمران، ولنجک، خیابــان یمن، خیابان شــهید اعرابی، جنب 
بیمارستان آیت ا... طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی شهیدبهشتی، ساختمان شماره)1( ستاد، طبقه دوم، دبیرخانه 

مدیریت تشکیالت، آموزش و بودجه برنامه ای
5( مهلت دریافت اسناد: تا 10 روز پس از چاپ آگهی نوبت اول

6( شــرکت کنندگان بایستی بابت هزینه خرید اســناد مناقصه مبلغ 
50/000ریال به شــماره حســاب 99901603 به نام درآمد غیرقابل 
برداشــت نــزد بانک رفاه کارگران شــعبه دانشــگاه علوم پزشــکی 
شهیدبهشــتی کد196 واریز و رســید آنرا 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 شهیدبهشتی

م الف1999

شــرکت مدیریت تولید برق هرمزگان در نظر دارد ارائه خدمات بهره برداری از واحدهای بخار و امور شــیمی و مولدهای 
توربین گاز نیروگاه بخار بندرعباس را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به انجام برســاند. لذا از کلیه داوطلبان واجد شــرایط 
دعوت می گردد، جهت بازدید و دریافت اســناد شــرکت در مناقصه ضمن واریز مبلغ 200/000 ریال به حساب جاری سپهر به شماره 
0104672500005 نزد بانک صادرات شــعبه شهید رجایی به نام این شرکت و با ارائه فیش مربوطه و مدارک ذیل حداکثر تا ساعت 
15 روز پنج شــنبه مورخ 1392/5/24 به آدرس بندرعباس- جاده اســکله شــهید رجایی- نیروگاه بندرعباس- امور تدارکات- واحد 
مناقصات و قراردادها تلفن 5111719 مراجعه نمایند، سایر اطالعات تکمیلی در اسناد مناقصه درج گردیده است. ضمنا آخرین مهلت 
دریافت پیشنهادات )تحویل پاکات( مربوطه روز شنبه مورخ 1392/6/9 و گشایش پاکات روز یکشنبه مورخ 1392/6/10 می باشد. الزم 

به ذکر است مناقصه گران می بایست پاکات پیشنهادات خود را فقط به آدرس بندرعباس-نیروگاه برق- امور تدارکات تحویل نمایند.

           

ارائه کد اقتصادی الزامی است.                            زمان دریافت اسناد: ساعت 8 الی 15 )به غیر از روز تعطیل( 
                                                                              تلفن تماس: 5111719-0761 و 5564900-0761 داخلی 576 و 625

 Http://tender.Tavanir.org.ir            Http://Iets.mporg.ir                            :سایت اینترنتی جهت مراجعه

تضمین شرکت در موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
مبلغ تضمین شرکت در مدارک موردنیاز جهت اخذ اسناد مناقصهمناقصه

مناقصه )ریال(

192/08
ارائه خدمات بهره برداری از 

واحدهای بخار وامور شیمی و 
مولدهای توربین گاز

1- ضمانتنامه بانکی
2- واریز وجه

1- ارائه معرفی نامه کتبی 2- داشتن شخصیت حقوقی 3- ارائه سابقه کار 
)حداقل یک کار دقیقاً مشابه( 4- تائیدیه کار و صالحیت از اداره کل تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان
2/000/000/000

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

وزارت نیرو
شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان )سهامی خاص(

نوبت دوم

موضوع مزایده: بهره بــرداری از یک باب غرفه حمل و نقلی به صورت اجاره بدون اخذ 
سرقفلی در پایانه بار قزوین.

تضمین شرکت در مزایده مبلغ 74/256/000 ریال به صورت فیش واریزی نقدی یا ضمانت نامه 
بانکی و یا اوراق مشارکت و یا چک بانکی تضمین شده می باشد.

مهلت و محل دریافت اسناد: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 1392/5/24 به آدرس ذیل
مهلت و محل ارائه پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1392/6/5 به آدرس ذیل

زمان و محل بازگشایی پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 1392/6/6 به آدرس ذیل
لذا جهت کســب اطالعات بیشــتر به آدرس: قزوین- بلــوار نوروزیان- بلوار حج- بن بســت اول 
کد پســتی 46161-34149 اداره کل حمل و نقل و پایانه های اســتان قزویــن )امور اداری( یا به 

سایت http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

آگهی مزایده 
شماره 92-3

روابط عمومی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان قزوین

اداره کل حمل و نقل
و پایانه های استان قزوین

نوبت دوم

بارکد 1360581

آگهی تغییرات شرکت مهندسی صنعتی 
راسل تابلو سهامی خاص به شماره ثبت 
117866 و شناسه ملی10101614504

باستناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 92/3/8 
شعبه شــرکت در کرج خیابان طالقانی کوچه جهانپور کوچه 
کاج پالک231 طبقه اول واحد2 به کدپستی 3134886343 

منحل گردید.
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
م الف38319

شــرکت گاز اســتان تهران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای 1 قلم لوله فــوالدی "16 را طبق 
مشخصات و مقادیر اسناد مناقصه خریداری نماید:

الف: ضمانت نامه شرکت در مناقصه به مبلغ 540،000،000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب 
شماره 63383327/96 نزد بانک ملت شعبه ایرانشهر در وجه شرکت گاز استان تهران

ب: از مناقصه گران دعوت می گردد حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ انتشار این آگهی مدارک ارزیابی کیفی را به آدرس ذیل 
ارسال نمایند. بعد از انجام ارزیابی کیفی، شرکتهای حائز صالحیت، حداقل ده روز فرصت دارند پیشنهادات خود را ارسال 

نمایند.
ج: زمان گشایش پاکات مالی متعاقبا پس از انجام ارزیابی فنی اعالم خواهد شد.

د: مناقصه گران می توانند برای رؤیت و دریافت اسناد مناقصه بدون پرداخت وجه به سایت   www.nigc-tpgc.ir مراجعه 
نمایند.

ر:  برای دریافت اســناد مناقصه نیز می توانید حداکثر تا تاریخ 10 روز از انتشــار این آگهی با واریز مبلغ 300/000 ریال به 
حساب فوق الذکر به آدرس ذیل مراجعه نمایید.

س: آدرس ارسال پیشنهادات و انجام مکاتبات:  خیابان ایرانشهر شمالی، نبش خیابان اراک، پالک 160 جدید طبقه 
پنجم بلوک 3 امور کاال می باشد.

آگهی مناقصه عمومی 
تقاضای شماره 3091820063 )لوله فوالدی(

روابط عمومی شرکت گاز استان تهران
م الف 2018

نوبت اول

داوطلبان واجد شــرایط دارای شناسه ملی اشــخاص حقوقی ایرانی می توانند از زمان درج اولین نوبت آگهی با ارائه معرفی نامه کتبی در 
ســاعات اداری )شنبه تا سه شنبه 16-7 و چهارشنبه ها 15-7( به دفتر امور قراردادها واقع در کرمان- بلوار 22 بهمن- حدفاصل سه راه 
ادیب با چهارراه شــعبانیه- شــرکت گاز استان کرمان- طبقه همکف- ساختمان مهندسی مراجعه و اسناد ارزیابی کیفی را، حداکثر تا 7 
روز تقویمــی پس از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی دریافت و بــا توجه به مفاد آن مدارک مورد نیاز را تهیه، تنظیم و تکمیل و حداکثر 
تا 14 روز تقویمی به نشــانی فوق تســلیم نمایند. بدیهی است شرکت کنندگان در این مناقصه می بایست تا زمان عودت مدارک ارزیابی 
کیفی جز منابع مورد تائید شــرکت ملی گاز ایران )وندورلیســت( قرار گرفته و مدارک مربوطه را ارائه نمایند. )نوع تضمین شــرکت در 
مناقصه: ضمانت نامه بانکی، رســید بانکی( متقاضیان می بایست جهت کســب اطالعات بیشتر به سایت www.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.

موضوعکدفراخوانردیف
تعداد 
مرحله

تعداد 
نوبت

شماره 
مناقصه

مدت زمان 
اجرا)روز(

مبلغ تضمین )ریال(

تهیه مصالح و اجرای شــبکه تغذیه و 11/335/023
54065/150/000 روز26-92دودوتوزیع هفت باغ علوی )فاز 1(

»جهت ارائه خدمات شرکت گاز استان کرمان با شماره پیام کوتاه 1000341194 تماس حاصل فرمایید.«

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )211775(
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد مناقصه ای را، با شرایط ذیل برگزار نماید.

نوبت اول

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان کرمان

)سهامی خاص(

نفتی منطقه  شــرکت ملی پخش فرآورده هــای 
هرمــزگان در نظــر دارد رنگ آمیزی کف مخزن 40 
میلیون لیتری سقف شناور شماره 179 انبار شهید 
رجایی بندرعباس را طبق مشــخصات فنی و شــرایط 
مندرج در شــرح کار پیوســت قرارداد از طریق مناقصه 
عمومی به پیمانکاران ذی صالح طبق شرایط ذیل واگذار 

نماید.
لذا از کلیه متقاضیان و شــرکت هایی که دارای ســوابق 
کاری مفیــد و تخصص الزم در این خصوص می باشــند 
دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشــار آگهی ظرف مدت 
10/ده روز برای دریافت اسناد و اوراق مناقصه به دبیرخانه 
کمیسیون مناقصات این شــرکت به نشانی: بندرعباس- 
بلوار پاسداران- جنب اســکله شهیدباهنر و شماره تلفن 

تماس 6-07614513272 مراجعه نمایند.
1- مبلــغ ضمانت نامه شــرکت در مناقصه 35000000 

)سی وپنج میلیون ریال(
2- مدت اجرای کار دو ماه.

3- دارای سابقه کاری در زمینه سندبالست و رنگ آمیزی.
4- احراز امتیاز قبول »60« براســاس معیارهای ارزیابی 
توانمندی بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی و همچنین 

ارزیابی کیفی و فنی الزامی است.

آگهی مناقصه 
شماره 10/خ م ه/92
شماره مجوز )211239(

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

منطقه هرمزگان 

روابط عمومی

* خریداری چهاردســتگاه IP DSLAM 5616، دویست و 
 NMS پنجاه و شــش پورتی به همراه متعلقات و الیســنس

مربوطه طبق شرایط اعالم شده...

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 92/8/ق دومرحله ای 

شرکت مخابرات استان قزوین )سهامی خاص(

در صفحه6

)چاپ نوبت اول(

اناهلل و اناالیه راجعون
با نهایت تالم و تاثر درگذشــت خیر شهیر، خادم 
حاج محمد مالیری  ثامن الحجج)ع(  آستان 

را به اطالع می رساند.
شرح در صفحه ترحیم

مجلــه هفتگــی کیهان 
مطالب  حاوی  ورزشــی 
گــزارش،  خواندنــی، 
و  تحلیــل  مصاحبــه، 
ورزش  از  خبرها  آخرین 
امروز  جهــان  و  ایــران 
)یکشنبه- 20 مرداد( در 
سراسر کشور منتشر شد. 
در این شماره می خوانیم:
* قابل حل اما الینحل... 

)چشــم انداز هفته(، ویژه نامه فصــل 1393-1392 لیگ برتر 
فوتبال ایــران با معرفــی و تصاویر رنگی تیم هــا، از ما گفتن 
)اســتقالل و بازگشت به عادات گذشته، آیا پرسپولیس با دایی 
موفق می شــود( به همراه تصاویر رنگی سپاهان و هادی عقیلی 
تیــم و بازیکن برتر هفته دوم لیگ برتر، آخرین اخبار از فوتبال 

ایران و اروپا و گزارش فوتسال، بسکتبال، کشتی و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

سال هفتادو دوم q  شماره q 20562  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( یک شنبه 20 مرداد q  1392 3 شوال q  1434 11 آگوست2013

خبر ویژه

یادداشت میهمان

صفحه2 صفحه2

خرید تسلیحاتی آل خلیفه از انگلیس
همزمان با سرکوب معترضان در بحرین

گزارش تکان دهنده کیهان
از پشت پرده قراردادهای کرسنت و استات اویل

* عملیــات جدیــد ارتش ســوریه بــرای انهدام 
مرکزتجمع تروریست ها.

* شعار اخوانی ها در راهپیمایی میلیونی  طرفداران 
مرسی؛ کوتاه نمی آییم.

* تجــاوز پهپادهــای اســرائیلی به خــاک مصر 
در صحرای سینا.

* ســرکرده گــروه تروریســتی القاعــده در عراق
 به هالکت رسید.                                  صفحه آخر

در اعتراض به حمالت تروریستی صورت گرفت

تجمع اعتراضی شیعیان پاکستان
مقابل پارلمان در اسالم آباد

* رئیــس دیوان عدالــت اداری: مصوبه دولتی وقتــی فرآیند قانونی برای 
تصویب را طی کرده باشد یا باید رئیس مجلس مغایرت آن با قانون را اعالم 

کند و یا برای توقف آن شکایتی به دیوان عدالت اداری ارائه شود.
* بر اســاس طرح اســتخدامی مهرآفرین مقرر شــده بود دولت شــرایط 
اســتخدام حدود 500 هزارنفر نیرو را فراهــم کند که جزئیات اجرای این 
طرح در اردیبهشت 92 توســط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 
رئیس جمهور سابق به دستگاه های اجرایی ابالغ شد.                   صفحه2

دیوان عدالت اداری: بخشنامه جهانگیری
مغایر قانون است

وظیفه نمایندگان مجلس
انتخاب وزرای صالح است

رهبر انقالب در خطبه نماز عید فطر تاکید کردند

* حضرت آیــت اهلل العظمی خامنه ای: ان شــاءاهلل به زودی و بــا انجام وظیفه 
مجلس شورای اسالمی در انتخاب وزرای صالح، دولت جدید نیز تشکیل می شود.

* تشکیل قوه مجریه جدید حادثه مهمی است و به فضل پروردگار و با همت 
و تالش همه جانبه، این خواسته قانونی و سنت ملی به بهترین وجه انجام شد.

* متاسفانه برخالف حوادث مسرت بخش ایران، رویدادهای منطقه اسالمی 
نگران کننده است.

* یقینا مذاکرات دولت خودگردان و صهیونیست ها مانند مذاکرات قبلی جز 
پایمال شدن حقوق فلسطینی ها و تشویق متجاوز به سرکوب و جنایت بیشتر، 

نتیجه ای نخواهد داشت.
* احتمال وقوع جنگ داخلی در کشور مصر قوت گرفته و این یک فاجعه است.

* آیا اوضاع ســوریه، آثار بســیار خطرناک جنگ داخلی و پیامدهای بسیار 
ناگوار حضور عوامل مزدور غرب و اسرائیل و تروریست ها در مناطق مختلف 

جهان اسالم، برای مصری ها قابل درک و عبرت نیست؟
* گره مصر را مردم، گروه های سیاسی- مذهبی، نخبگان و علمای این کشور 

باید باز کنند و اجازه دخالت به بیگانگان را ندهند.
* سیاستمداران، گروه های سیاسی و قشــرهای مختلف مردم عراق اعم از 
شــیعه و سنی و کرد و عرب به عواقب خطرناک اختالف داخلی توجه کنند 
و متوجه باشــند جنگ داخلی زیرســاخت ها را نابود و آینده ملت ها را تباه 
می سازد.                                                                             صفحه3

* آنچه با وزیر پیشنهادی اقتصاد مطرح کرده ایم این 
است که فعال یارانه نقدی بدون تغییر پرداخت شود.
* هشدار درباره سودجویی عده ای برای خارج کردن 

سهام عدالت از دست مردم.

* بانــک مرکــزی: متقاضیــان واردات دارو هنگام 
ثبت سفارش ارز می گیرند.

* اختصاص ارز بــه دارو و مواد اولیه آن در اولویت
 است.                                                   صفحه4

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

تعداد یارانه بگیران و میزان یارانه
تا پایان سال تغییر نمی کند

البی های 
کاسبکارانه!

* پادشاه بحرین در راستای سرکوب بیشتر معترضان با دولت انگلیس یک قرارداد یک میلیارد پوندی خرید تسلیحات امضا کرد.
* این قرارداد بخشی از مجموعه قراردادهای خرید تسلیحاتی بحرین از انگلیس است.

* انگلیس از کشورهای حامی رژیم دیکتاتوری آل خلیفه به شمار می رود و در سرکوب معترضان بحرین نقش مهمی ایفا کرده است.
* برخی از افسران بازنشسته سازمان اطالعات انگلیس در بحرین فرماندهی سرکوب ها را برعهده دارند.      صفحه آخر
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* روایت مرعشی از درگیری و بن بست در شرکت سهامی دولت اصالحات
* رئیس دانشکده معماری علم و صنعت: وزیر علوم به روحانی تحمیل شده است

* می خواهند کیهان  را به انفعال بکشند

* از آنجایــی کــه ایــن روزهــا 
نمایندگان محترم مجلس شورای 
اســالمی در جریان رأی اعتماد یا 
عدم اعتماد به وزرای پیشــنهادی 
دارند  بر عهده  وظیفه ســنگینی 
اشاره به این پرونده ضروری است.

* از نمایندگان محترم مجلس انتظار 
می رود به افرادی که پرونده مفتوحه 
دارنــد مــادام که تکلیــف و نتیجه 
رسیدگی قضایی مشخص نشده است 

اجازه حضور در کابینه را ندهند.

* جریمه ای که نروژ برای اســتات اویل در نظر گرفــت 3 میلیون دالر بود. 
استات اویل در آمریکا نیز 20 میلیون دالر جریمه شد اما در ایران خبری نشد.
* »ع- ی« همکالسی و دوست خانوادگی »م- هـ« به طرز مشکوکی از سوی 
مافیای بین المللی نفت و با مدیریت سرویس اطالعاتی انگلیس ربوده می شود.

* دالل دوم این قرارداد )ع- ت( اعترافات گســترده ای مبنی بر اخذ مبالغ 
کالن به عنوان پیش قسط از مدیرعامل کرسنت و توزیع بخشی از آن بین 
برخی از دست اندرکاران خرد و کالن و افراد صاحب نفوذ دارد.      صفحه10

 انگلیس 
جعبه سیاه مافیای اقتصادی را دزدید!


