
بدینوس��یله زمان برگزاری مزایده ش��ماره 516/ل فروش 20 
دستگاه لکوموتیو قابل ارتقاء و بازسازی از روز شنبه مورخ 
92/7/6 به روز ش��نبه مورخ 92/8/4 س��اعت 10 صبح موکول 
گردیده است توضیح اینکه دریافت پاکات مزایده ساعت 9:30 

صبح روز شنبه مورخ 92/8/4 خواهد بود.

تمدید زمان مزایده شماره 516/ل فروش 
20 دستگاه لکوموتیو قابل ارتقاء و بازسازی

اداره کل تدارکات و پشتیبانی راه آهن ج.ا.ا 
م الف 2969

وزارت راه و شهرسازی
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران )سهامی خاص(

آگهی تغییرات شرکت سامان 
توسعه آسیا سهامی خاص 

به شماره ثبت 208042
 و شناسه ملی 10102495766

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1392/3/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- اعض��اء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو س��ال 

انتخاب گردیدند:

آقایان محمد کاظمی خال��دی کدملی 1239738781- 

مجی��د کاظمی خالدی کدملی 0065643021- س��جاد 

کاظمی خالدی کدملی 0063624095
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م الف 2868

1( دس�تگاه مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 
درمانی شهیدبهشتی

 (DIC) 2( موضوع مناقصه: واگذاری امور مرکز کاهش آسیب گذری
شبکه بهداشت و درمان ورامین

3( مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 7/500/000ریال (هفت میلیون 
و پانصدهزار ریال) به صورت ضمانتنامه بانکی یا رسید پرداخت نقدی

4( شرایط ش�رکت کنندگان: اشخاص حقیقی شرکت کننده بایستی 
حداقل دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رش��ته های پیراپزش��کی 
(بهیاری، پرستاری، مامایی، هوش��بری، بهداشت عمومی، روانشناسی، 
علوم آزمایش��گاهی) بوده و اساسنامه ش��رکت های حقوقی و تعاونی ها 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

»آگهی مناقصه عمومی«

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

بایستی در زمینه فعالیت های کاهش آسیب و راه اندازی مرکز مذکور باشد.
5( محل دریافت اس�ناد و ارائه پیشنهادات: تهران، بزرگراه شهید 
چمران، ولنجک، خیابان یمن، خیابان ش��هید اعرابی، جنب بیمارستان 
آیت ا... طالقانی، دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداش��تی درمانی 
ش��هید بهش��تی، س��اختمان ش��ماره(1) س��تاد، طبقه دوم، دبیرخانه 

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

7( شرکت کنندگان بایستی بابت هزینه خرید اسناد مبلغ 50/000ریال 
به ش��ماره حساب 99901603 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.

1- موضوع مزایده: شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد امالک مازاد بر نیاز خود واقع در شهرستانهای 
یزد، تبریز، اصفهان و بندر گز را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

میزان سپرده قیمت پایه)ریال(اعیانی )مترمربع(عرصه )مترمربع(آدرس و مشخصات ملکشهرستانردیف
پلکانی )ریال(

یک باب ملک مسکونی واقع در بخش4 یزد1
یزد صفائیه خیابان وحدت

5253855/220/000/000211/600/000

بخش 4 یزد ملک مسکونی یزد2
خیابان صفائیه خیابان وحدت

525252/55/027/000/000205/810/000

بخش 4 یزد ملک مسکونی یزد3
بلوار جمهوری سه راه حکیمان

334/53032/649/100/000134/473/000

یک باب ملک مسکونی واقع در تبریز4
خیابان شهید بهشتی باالتر از پل 

منصور شماره 414

304110411/850/000/000410/500/000

1295/420/000/000217/600/000قدرالسهمخیابان آپادانا دوم شماره 38اصفهان5

2/412/850/000127/400/000-4387اراضی نوکنده بخش دو بندر گزبندر گز6

آگهی مزایده عمومی شماره 136

م الف 2721

2-محل دریافت اسناد: داوطلبان می توانند با در دست داشتن رسید واریز مبلغ 300/000 ریال بحساب سیبا 
به ش��ماره 0105705989006 نزد بانک ملی ایران به نام ش��رکت هواپیمایی جمهوری اس��المی ایران از تاریخ 
انتش��ار این آگهی و حداکثر تا ده روز (در شهرس��تان یزد و تبریز) از س��اعت 9صبح لغایت 14 جهت بازدید و 
اطالع از شرایط، دریافت اسناد مزایده، تکمیل، امضاء و تحویل کلیه اسناد مربوطه به نشانی: 1-فرودگاه مهرآباد 
ادارات مرکزی هواپیمائی جمهوری اسالمی ایران ساختمان پشتیبانی، طبقه سوم، واحد امالک و مستغالت و یا 
2-یزد، دفتر اداری و فروش هما در شهرستان یزد 3-تبریز، دفتر فروش هما در تبریز 4-اصفهان، دروازه شیراز 
اول خیابان س��عادت آباد پالک 5 دفتر فروش هما در اصفهان 5-س��اری، بلوار آزادی نبش ساختمان کشاورزی 

استان دفتر فروش هما در ساری مراجعه نمایند.
3- میزان س��پرده شرکت در مزایده براساس جدول فوق می باشد که می بایست بصورت ضمانتنامه بانکی (قابل 
تمدید به درخواس��ت هما)، چک بانکی/ تضمینی و یا فیش نقدی واریز ش��ده به حس��اب فوق به نام ش��رکت 

هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران ارائه گردد.
4-زمان گش��ایش پیش��نهادات روز دوشنبه مورخ 92/7/22 ساعت 10 صبح در دفتر کمیسیون مزایده واقع در 

تهران، فرودگاه مهرآباد، ادارات مرکزی هما، ساختمان پشتیبانی، سالن کنفرانس می باشد.
4-1- به پیش��نهادات رس��یده پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد ش��د. (در تهران حداکثر تا ساعت 15 
روز یکش��نبه مورخ 92/7/21 به نش��انی تهران و در سایر شهرستانها حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 

مورخ 92/7/17)
5- شرکت نسبت به رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است.

6- هزینه قانونی نقل و انتقال، کارشناسی و نشر آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود.
7- برای کسب اطالع بیشتر به سایت http://iets.mporg.ir مراجعه گردد.

دستگاه مناقصه گذار: شرکت آب و فاضالب مراغه
موض�وع مناقص�ه: بهره ب��رداری و نگهداری خطوط انتقال و ش��بکه 

جمع آوری فاضالب مراغه
محل اجراء: شهر مراغه

محل تامین اعتبار: از محل اعتبارات جاری شرکت
مبلغ برآورد اولیه مناقصه: 2،928،800،000 ریال

مبلغ سپرده ش�رکت در مناقصه: 160،000،000 (یکصد و شصت 
میلیون ریال)

حداقل رتبه مورد نیاز شرکت در مناقصه: رتبه 5 آب
مهلت دریافت اسناد: 92/7/23 (تا ساعت 14)

محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: امور حقوقی و قراردادهای 
شرکت آبفای مراغه به شماره تماس: 0421-2228911-12

تاریخ و محل تحویل اس�ناد: شرکت کنندگان می توانند پیشنهادات 
خود را تا ساعت 9/30 روز یکشنبه مورخه 92/8/5 به دبیرخانه آبفای 

مراغه در قبال اخذ رسید تحویل نمایند.
تاریخ بازگشائی پاکات: 92/8/5 (ساعت 10/30) محل شرکت آب و 

فاضالب مراغه اتاق جلسات
دستگاه نظارت: حوزه معاونت بهره برداری و توسعه شرکت

هزینه خرید اس�ناد: 300،000 ریال (س��یصد هزار ریال) می باشد 
که باید به حس��اب شماره 0106370474006 بانک ملی شعبه مراغه 

واریز و فیش نقدی جهت تحویل اسناد ارائه گردد.
- به پیش��نهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد 
از مدت مقرر این آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- ضمنا هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باش��د 
و ش��رکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیش��نهادات مختار است و سایر 

اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
http://iets.mporg.ir سایت ملی مناقصات

http://tender.bazresi.ir سایت سامانه کشوری
www.abfa-maragheh.ir سایت آب و فاضالب مراغه

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای92/3

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب مراغه سهامی خاص
شماره ثبت 2443

  نوبت اول 

شرکت آب و فاضالب مراغه

شرکت ملی صنایع پتروشیمی درنظر دارد انجام خدمات حمل ونقل خود را به شرح اسناد و مدارک مناقصه، از طریق مناقصه 
عمومی به اش��خاص حقوقی واجد ش��رایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان واجد ش��رایط دعوت می شود ظرف مدت 7 روز پس از 

تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم جهت ارائه رزومه به نشانی کارفرما مراجعه نمایند.
جهت بررسی مدارک و تحویل اسناد مناقصه، به همراه داشتن اصل و تصاویر مدارک ذیل الزامی می باشد.

1- رزومه کامل ش��رکت (اساس��نامه- آگهی تأس��یس- آگهی آخرین تغییرات درروزنامه رس��می- یک نسخه از صورتهای مالی 
حسابرسی شده سال قبل- سوابق و مستندات تحصیلی مدیرعامل- کد رهگیری سایت مناقصات)

2- مهمترین قراردادها از لحاظ میزان اعتبار مالی و آخرین قرارداد در سال92
3- گواهی تائیدیه معتبر (صالحیت پیمانکاران) از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

1- موضوع مناقصه: عبارت از خدمات حمل ونقل شرکت ملی صنایع پتروشیمی طبق مفاد اسناد مناقصه
2- محل اجرای کار: تهران میدان ونک خ شیخ بهائی شمالی پالک 144.

3- مدت قرارداد: دوازده ماه شمسی
4- کارفرما: ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی به نشانی: تهران- میدان ونک- خیابان شیخ بهائی شمالی- نرسیده به میدان شیخ  

بهائی- پالک 144- کدپستی 1993834557 تلفن 84993460-88059825
5- دستگاه نظارت: اداره کل خدمات اداری و اجتماعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی (امور نقلیه)

6- مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: مبلغ تضمین ش��رکت در مناقصه به میزان 45/000/000ریال می باشد که می بایستی 
به یکی از صورتهای ذیل تهیه و همراه برگ پیشنهاد قیمت ارائه گردد.

1-6 ارائه رس��ید واریز نقدی به حس��اب ش��ماره 7845480013 بانک تجارت شعبه پتروش��یمی کد214 در وجه شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی 

2-6 ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان فوق الذکر که حداقل برای مدت س��ه ماه از زمان دریافت اس��ناد مناقصه و جلسه توجیهی 
دارای اعتبار باشد.

7- نش�انی محل تس�لیم اس�ناد مناقصه: تهران- میدان ونک- خیابان شیخ بهائی ش��مالی- نرسیده به میدان شیخ بهائی- 
س��اختمان ش��رکت مل��ی صنایع پتروش��یمی پالک 144 طبقه 4 ب��ال غربی دفت��ر اداره کل خدم��ات اداری و اجتماعی تلفن 

84993460-88059825
8- زمان دریافت اس�ناد مناقصه و جلس�ه توجیهی: زمان برگزاری جلسه توجیهی و دریافت اسناد مناقصه سه روز پس از 

پایان مهلت تحویل رزومه می باشد.
9- مهلت ارائه پیشنهاد: مهلت تحویل پیشنهادات ظرف ده روز پس از زمان دریافت اسناد مناقصه و جلسه توجیهی خواهد 
بود. داوطلبان مکلفند چنانچه پس از دریافت اس��ناد مناقصه به هر دلیل مایل به ش��رکت در آن نباش��ند مراتب را ضمن اعاده 

اسناد مناقصه به صورت کتبی به اطالع شرکت ملی صنایع پتروشیمی برسانند.
10- پیشنهاد واصله حداکثر تا دو هفته پس از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها، بررسی و نتیجه آن اعالم خواهد شد. ضمناً شرکت 

ملی صنایع پتروشیمی در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها طبق قوانین و مقررات مختار است.
11- در تمام مهلت های اعالم شده در این فراخوان، پنج شنبه ها و ایام تعطیل رسمی جزء مهلت، احتساب نمی شود.
12- از پیشنهادات واصله براساس قانون برگزاری مناقصات دو پیشنهاد بعنوان برندگان اول و دوم انتخاب می شوند.

ضمناً این آگهی در پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات ب��ه آدرس )http://iets.mporg.ir( با کد فراخوان 1338430 قابل 
رویت و دریافت می باش��د. الزم به ذکر است این ش��رکت درمورد تشخیص احراز صالحیت شرکتها مختار بوده و ارسال مدارک 
هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و تنها به شرکتهایی که صالحیت آنها احراز گردد اسناد مناقصه تحویل خواهد 

شد. ضمناً مدارک واصله به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 آگهی مناقصه عمومی
شماره)287031(

نوبت اول   

تفکر      توکل      تالش م الف 2901
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خبر ویژه

یادداشت روز

گفت وگوی کیهان با فرهاد دانشجو

دانشگاهی که از نظارت آزاد شد!

* اعت��راض خیابان��ی علی��ه آل س��عود در منطقه 

شیعه نشین شرق عربستان.

* تظاهرکنن��دگان مقاب��ل کاخ س��فید نتانیاهو را 

جنایتکار جنگی خواندند.

* 8 تروریست در عراق اعدام شدند.

* اخ��راج 3 دیپلم��ات آمریکایی از خ��اک ونزوئال 

به اتهام خرابکاری در بخش های اقتصادی.

  صفحه آخر

 واکنش سرد گروه های سیاسی ترکیه
 به بسته دموکراسی اردوغان

* سازمان حمایت افزایش 15 درصدی قیمت لبنیات را 

قانونی اعالم کرد.

* رئیس س��ازمان توس��عه تج��ارت از احتم��ال تغییر 

اولویت بندی کاالهای وارداتی خبر داد.

* مدیرعامل ش��رکت ملی گاز: گازرسانی پایدار به خانوارها در 

زمستان مشروط به صرفه جویی و شرایط آب و هوایی است.

* مشاور اقتصادی رئیس جمهور: رفتار دولت در بازار ارز 

باید قابل پیش بینی باشد.                           صفحه4

کارشناس اقتصادی: کاهش قیمت دالر واقعی بود
بانک مرکزی باید سکوت می کرد

صفحه2 صفحه2

شکاف عمیق میان تروریست ها در سوریه
القاعده به ارتش آزاد اولتیماتوم داد

* ب��اراک اوبام��ا پس از دیدار با نتانیاهو: به عن��وان رئیس جمهور ایاالت 
متح��ده، همان طور که پیش تر هم گفته ام، باز هم تکرار می کنم که هیچ 
گزین��ه ای از جمله گزینه ه��ای نظامی را درباره ای��ران از روی میز کنار 

نگذاشته ام.
* ما باید اقداماتی را ش��اهد باشیم که به جامعه بین الملل اطمینان دهد 
که ایران کامال به تعهدات بین المللی خود پایبند بوده و به دنبال س��الح 

هسته ای نیست.
* با توجه به اقدامات نظام ایران در گذشته، تهدیدات و اقدامات آنها علیه 

اسرائیل، کامال مشخص است که تنها حرف زدن کافی نیست.
* ایرانی ها به دلیل تحریم های فوق العاده ای که ما در چند سال گذشته 

اجرا کردیم، حاال به نظر می رسد که آماده مذاکره شده اند.
* جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا: ایران یک انتخاب دارد؛ یا اینکه 
از تعمیق تحریم های اقتصادی رنج بکشد و یا برای بازگشت به جامعه و 

اقتصاد جهانی، مذاکره کند.
* سناتورهای آمریکایی پس از دیدار با نتانیاهو: ما برای تشدید تحریم ها 
و استفاده از سایر گزینه ها علیه ایران در راستای حفاظت از منافع آمریکا 
و تضمین امنیت منطقه ای، لحظه ای تردید نخواهیم کرد.         صفحه2

اوباما: گزینه نظامی علیه ایران 
هنوز روی میز است!

دست چدنی که دیده نشد

* القاعده سوریه به عناصر ارتش آزاد 48 ساعت مهلت داد توبه کرده و سالح های خود را به آنها تحویل دهند.
* در پی این ضرب االجل، درگیری میان دو طرف در شمال شهر حلب شدت پیدا کرد.

* روزنامه لبنانی الدیار از احتمال پیوستن ارتش آزاد به صفوف نیروهای دولتی سوریه خبر داد.
* ایندیپندنت: نمایندگان ارتش آزاد با مقامات بلندپایه دولت سوریه به طور محرمانه دیدار کرده اند.

* وزیر خارجه سوریه، یک بار دیگر بر پایبندی کشورش در مورد اجرای قطعنامه شورای امنیت و انهدام سالح های 
شیمیایی تاکید کرد.                                                                                                   صفحه آخر

بلومبرگ اعالم کرد
صفحه4ضرر روزانه 300میلیون دالری اقتصاد آمریکا بر اثر تعطیلی دولت فدرال

* سعی کردم به همه احترام بگذارم باالخص 
به همه اعضای هیات امناء و هیات مؤسس 
و کس��انی که قباًل در این دانش��گاه زحمت 
کشیدند، باالخره برای ایرادات و کارهایی که 
قباًل کرده بودند در جامعه زیر س��ؤال بودند 
ولی من سعی کردم وارد آن حاشیه ها نشوم 

و کار دانشگاه را انجام بدهم.

 ب��ردارد و یک چی��زی هم رویش
 بگذارد.

* اگ��ر از م��ن بپرس��ید که ش��ما در 
ماه��ه ای��ن 18  در  دانش��گاه  ای��ن 
چ��ه کار کردی��د می گویم  دانش��گاه 
را از سیاس��ت زدگ��ی ج��دا ک��ردم 
و  قانون م��داری  مس��یر  در  و 
اخالق مداری  بردم.            صفحه8

* حمله به اطالع رسانی به جای اعتراض به همتای آمریکایی!
* توقع آمریکا از ایران تجدیدنظر در محور منطقه ای است

* برخالف فاصله گذاری های خیالی، آمریکا به اسرائیل سنجاق شده!
* روحانی یا باید سر حرف خود بماند و یا آمریکا را راضی کند

گریه های 
خنده دار !

مقامات آمریکا با چه زبانی بگویند
که قابل اعتماد نیستند؟!

* صب��ح روزی ک��ه می خواس��تم آمادگی 
خ��ودم را ب��رای این کار اع��الم کنم رفتم 
خدم��ت آقای هاش��می رفس��نجانی و به 
ایش��ان گفتم اگر شما مخالف هستید من 
کاندیدا نمی شوم اما ایشان گفتند خیر؛ من 
مخالفتی با کاندیدا ش��دن شما ندارم. بعد 
به ایش��ان گفتم اگر حاج حسن آقا مخالف 
هستند من کاندیدا نشوم. آقای هاشمی باز 

هم گفتند که خیر مخالفتی نیست.
* در همه دانشگاه های دیگر هیات 
 امناء پشتیبان دانشگاه هستند، اگر 
کسی اش��کالی به دانش��گاه بگیرد 
هیات امن��اء ورود پی��دا می کند و 
از دانش��گاه حمای��ت می کند ولی 
اینجا همیش��ه می ترسیدیم که اگر 
مش��کلی پیش بیاید هی��ات  امناء


