
م الف 3020

1( دس�تگاه مناقصه گ�زار: دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات 
بهداشتی، درمانی شهید بهشتی

2( موضوع مناقصه: واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان ش��بکه 
بهداشت و درمان پیشوا

3( ش�رایط مناقصه: ارایه 6 نیمراه مینی بوس هیوندای کولردار 
)2 نیمراه داخل شهر، 4 نیمراه خارج شهر(

4( مبلغ س�پرده شرکت در مناقصه: 7/000/000 ریال )هفت 
میلیون ریال( به صورت ضمانتنامه بانکی یا رسید پرداخت نقدی

5( محل دریافت اس�ناد و ارائه پیش�نهادات: تهران، بزرگراه 
ش��هید چمران، ولنجک، خیابان یمن، خیابان شهید اعرابی، جنب 
بیمارس��تان آی��ت ا... طالقانی، دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات 

بهداشتی درمانی شهید بهشتی، ساختمان شماره)1( ستاد، طبقه 
دوم، دبیرخانه مدیریت تشکیالت، آموزش و بودجه برنامه ای

6( مهلت دریافت اسناد: 5 روز از تاریخ چاپ آگهی نوبت اول
7( شرکت کنندگان بایستی بابت هزینه خرید اسناد مبلغ 50/000 
ریال به شماره حساب 99901603 به نام درآمد غیرقابل برداشت 
نزد بانک رفاه کارگران ش��عبه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
کد 196 واریز و رسید آن را همراه با معرفی نامه کتبی ارائه نمایند.

* هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

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

م الف 2986
شرکت مناقصه گزار: شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

موضوع مناقص�ه: خرید تجهیزات و احداث و نصب خطوط 
230 کیلو ولت ارتباطی پست کلید خانه نیروگاه کهنوج

تاریخ و محل فروش اس�ناد مناقص�ه: از تاریخ 92/7/17 
لغای��ت 92/7/22 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند: تهران- بلوار 
م��رزداران- خیابان ابراهیمی- الوند چهارم- پالک 15- تلفن: 

5-44217283 شرکت مهندسین مشاور توسعه صنعت برق
مبلغ خرید اسناد مناقصه: 1/000/000 ریال واریز شده به 
حساب سپهر شماره 0101961227007 نزد بانک صادرات  
شعبه میالد نور تهران به نام شرکت مهندسین مشاور توسعه 

صنعت برق.
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: رسید بانکی واریز 
شده به ش��ماره حساب سیبا 2175093806008 بانک ملی 
ایران- ش��عبه ب��رق منطقه ای کرمان ی��ا ضمانتنامه بانکی به 

مبلغ 562/000/000 ریال.
مهل�ت تحویل پاکات مناقصه: حداکثر تا س��اعت 14 روز 

دوشنبه مورخ 92/8/6.
محل تحویل پاکات مناقصه: کرمان- بلوار شهید عباسپور- 

اداره دبیرخانه شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان.
زمان و محل بازگش�ایی پاکات مناقصه: س��اعت 13 روز 

سه شنبه مورخ 92/8/7.
س��اختمان ش��ماره یک- طبقه دوم )اتاق کنفرانس( شرکت 

سهامی برق منطقه ای کرمان.
- به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط، مخدوش، 
س��پرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و 
پیش��نهادهایی که پس از انقضاء م��دت مقرر در آگهی واصل 

شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
  www.krec.co.irضمن��ا این آگهی در س��ایت اینترنتی به آدرس ه��ای
http://iets.mporg.ir و WWW.Tavanir.org.ir در دس��ترس 

می باشد.

آگهی مناقصه عمومی 
)دومرحله ای( 
وزارت نیروشماره 92/82

شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

نوبت اول

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

 آگهی مزایده  عمومی 
فروش اموال غیر منقول 92-2033-3 
اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

در صفحه3م الف 3073

بان�ک ص�ادرات ای�ران در نظ��ر دارد خریده��ای ذی��ل را از طری��ق 
برگ��زاری مناقصه عمومی به ش��رکتهای واجد صالحی��ت واگذار نماید، 
لذا پیش��نهاددهندگان می توانن��د از تاریخ درج آگهی برای دریافت اوراق 
ش��رکت در مناقصه حداکثر تا روز شنبه مورخ 92/7/27 ساعت 12 با در 
دست داش��تن معرفی نامه رس��می به اداره کل تدارکات واقع در تهران- 
خیابان س��میه- نبش خیابان ملک الشعرای بهار- شماره 85- ساختمان 
س��پهر- طبقه چهارم- دایره قراردادها مراجعه و نسبت به دریافت اوراق 

مذکور اقدام نمایند.
در ضمن متقاضیان ش��رکت در مناقصه فوق می باید پیشنهادات خود را 

حداکثر تا س��اعت 12 روز سه شنبه مورخ 92/8/7 در پاکتهای دربسته و 
بصورت حضوری به نش��انی پس��تی فوق، طبقه 24، دبیرخانه کمیسیون 

معامالت تحویل نموده و رسید اخذ نمایند.
1- مناقص�ه عموم�ی دومرحل�ه ای )92/10( خرید یک دس�تگاه 

شخصی ساز کارت و دو دستگاه پاکت گذار اتوماتیک 
2-مناقص�ه عمومی دومرحله ای )92/11( خرید، نصب و راه اندازی 

800 دستگاه رایانه سرور
3- مناقص�ه عموم�ی دومرحل�ه ای )92/13( خری�د 10/000 عدد 

کارتریج

 آگهی مناقصه عمومی بانک صادرات ایران 

م الف 3007

سال هفتادو دوم q  شماره q 20610  تکشماره 5000 ريال12صفحه ) به اضافه16صفحه ويژه نامه عکس و نیازمندي های ويژه تهران( دو شنبه 15 مهر q  1392 اول ذيحجه q  1434 7 اکتبر2013

خبر ویژه

یادداشت روز

* محمدج��واد ظریف: نمی توان 
به کشورهایی که تاکنون برخورد 
ای��ران نداش��ته اند  با  مناس��بی 

اعتماد کرد.
* اعتم��اد مردم ای��ران به غرب 

از بین رفته است.
* مذاک��ره برای مذاک��ره از نظر 

ایران قابل قبول نیست.

زائران امام جواد)ع(درخون
تروریست ها 73 شیعه را شهید کردند

توفان و کوالک تازه ترین جنایت مشترک آمریکا و آل سعود در عراق
چند ایالت آمریکا را فلج کرد

* هالکت 5 نظام��ی آمریکایی در ناآرامی های 

جنوب افغانستان.

* نخس��ت وزیر بحرین مخالف��ان آل خلیفه را 

»تروریست« خواند!

* بش��ار اس��د: اوبام��ا دروغگوس��ت آمریکا به 

وعده هایش عمل نمی کند.

* تجمع ضد ریاضتی در 6 شهر انگلیس.

صفحه آخر

دولت فدرال همچنان تعطیل 
نمایندگان کنگره باز هم به توافق نرسیدند

* عض��و ش��ورای ملی زعفران از کش��اورزان خواس��ت 

محصولشان را به دالالن نفروشند.

* معاون وزیر نفت از آغاز مذاکرات ایران با ش��رکت های 

نفتی غرب خبر داد.

* رئیس س��ازمان امور مالیاتی: مطالبات معوق مالیاتی 

10 هزار و 512 میلیارد تومان است.

* اش��خاص حقیقی با یک میلیون تومان بدهی مالیاتی و 

حقوقی با 500 میلیون ممنوع الخروج می شوند.   صفحه4

250 میلیارد تومان
سود دالالن از تجارت زعفران!

در گفت وگوی ویژه خبری شبکه 2

وزیر امور خارجه: به غربی ها 
بی اعتماد هستیم

* گ��روه 1+5 باید ب��ا دیدگاه جدید وارد مذاکرات ش��ود و طرح قبلی 
به تاریخ پیوسته است.

* پش��ت میز مذاکره با 1+5 راجع به اصل غنی سازی مذاکره نخواهیم
کرد.                                                                         صفحه3

صفحه2 صفحه2

* یک تروریس��ت وهابی زائران مرقد مطهر امام جواد)ع( را روی پل »ائمه« 
بغداد با عملیات انتحاری هدف قرار داد.

* منابع امنیتی عراق انفجار فوق را شدیدترین انفجار طی سال جاری اعالم 
کردند.

* در جریان این عملیات تروریس��تی در بغداد، 73 شیعه شهید و 100 نفر 
دیگر مجروح شدند.

* در عملیات تروریستی تکریت هم وهابی ها و بعثی ها 16 شیعه را شهید و 
31 تن دیگر را مجروح کردند.

* انفجار 2 خودروی بمب گذاری ش��ده در مجاورت یک مدرسه و یک مرکز 
پلیس در موصل 17 شهید و 26 زخمی برجای گذاشت.

* در ش��هر شمالی و شیعه نش��ین تل عفر یک مدرسه ابتدایی هدف انفجار 
انتحاری قرار گرفت.

* در ای��ن انفج��ار 13 نفر از جمله 10 کودک ش��هید و 67 نفر نیز مجروح 
شدند.

* ناظ��ران سیاس��ی منطقه: قتل عام ش��یعیان در بغ��داد تازه ترین جنایت 
مشترک آمریکا و آل سعود در عراق است.

* نوری مالکی در جمع خانواده های ش��هدا: هدف تروریس��ت ها بازگرداندن 
بعثی ها به قدرت در عراق است.

* نخست وزیر عراق از برخی سیاستمداران این کشور خواست منافع ملی را 
فدای خواسته های خود نکنند.                                         صفحه آخر

* توفان و بارش شدید برف ایالت های بوستون، ماساچوست، نیویورک و 2  ایالت دیگر این کشور را فرا گرفت.
* مقام های آمریکایی اعالم کردند در این رویداد طبیعی ده ها تن کشته و زخمی شده اند.

* بیش از 4 هزار پرواز از میدان هوایی این ایالت ها لغو شده است.                                       صفحه11

پیچ تاریخی 
در جنگ دیپلماسی

* سخنان صهیونیستی اوباما یک هفته پس از گفت وگو با روحانی
VOA مرخصی اجباری برای همکاران *

* حرف هاشمی به آیت اهلل خمینی نمی چسبد
* دو جناح کنگره آمریکا در دشمنی با ایران اتفاق نظر دارند

* تی��م مل��ی والیبال ای��ران با پیروزی 3 ب��ر صفر در ب��ازی فینال مقابل 
کره جنوبی برای دومین بار قهرمانی را در آسیا جشن گرفت.

* ملی پوش��ان کشورمان با این قهرمانی جواز حضور در مسابقات قهرمان 
قهرمانان را که با شرکت برترین های قاره های مختلف جهان برگزار می شود، 
کسب کرد.                                                                   صفحه9

بولدوزر اعتدال ترمز برید!

برای دومین بار متوالی
والیبال ایران

 مقتدرانه قهرمان آسیا شد


