
ش�رکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد مطابق آیین نامه اجرایی بند )ج( ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به 
ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت خرید 3 دس��تگاه چیلر 400 تن واقعی اسکرو )پیچشی( بهمراه حمل؛ نصب و راه اندازی 
و جمع آوری 3 دستگاه چیلر موجود و حمل به انبار اقدام نماید لذا از کلیه شرکت های مرتبط با موضوع فوق الذکر دعوت 

می شود براساس موارد و شرایط مشروحه ذیل نسبت به دریافت، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی اقدام نمایند.
1- ش��رکت کنندگان در فراخوان می بایس��ت دارای گواهی صالحیت معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و یا دارای مجوز 

وزارت صنعت؛ معدن و تجارت بوده و بهمراه اسناد ارائه نمایند.
2- ش��رکت کنندگان می بایس��ت گزارش صورت های مالی حسابرسی شده از سوی سازمان حسابرسی مربوط به سال 91 

خود را ارائه نمایند.
3- ارائه رضایت نامه کتبی مرتبط با موضوع از کارفرمایان قبلی طبق فرم ارزیابی امتیازآور است.

4- مهلت دریافت مدارک اس��تعالم ارزیابی کیفی با ارائه معرفی نامه از تاریخ نش��ر فراخوان تا س��اعت 16 روز شنبه مورخ 
92/7/27 می باشد.

5- آخرین مهلت تحویل مدارک تکمیل ش��ده به همراه اس��ناد و مدارک درخواس��تی حداکثر تا ساعت 16 روز دوشنبه 
مورخ 92/8/13 می باشد.

6- محل دریافت مدارک: تهران- خیابان شریعتی- نرسیده به پل سیدخندان- روبروی خیابان شهید قندی- ساختمان 
مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت- طبقه نیم کف غربی- اطاق 4 می باشد.

7- شرکت کنندگان در فراخوان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 88112124 و 88112634 تماس حاصل نموده 
و یا به آدرس www.tic.IR مراجعه نمایند.

ش��ایان ذکر اس��ت پس از بررسی اس��ناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات از ش��رکت های واجد شرایط برای 
دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل می آید. بدیهی است ارائه مدارک هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

م الف 3132

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره 92/9
 خرید 3 دستگاه چیلر 400 تن واقعی اسکرو )پیچشی( 

بهمراه حمل و نصب و راه اندازی و جمع آوری 

شرکت ارتباطات زیرساخت

نوبت دوم

ش�رکت آب و فاض�اب اس�تان آذربایجان ش�رقی در نظر دارد 
انجام خدم�ات کلینیکی و پاراکلینیکی برای کارکنان ش�رکت 
را از مح��ل اعتب��ارات غیرعمران��ی و از طری��ق مناقص��ه )عمومی( به 
پیمان��کار واج��د ش��رایط و دارای مج��وز فعالیت در زمین��ه خدمات 
کلینیک��ی و پاراکلینیک��ی از مراج��ع ذیص��الح مربوط واگ��ذار نماید. 
ل��ذا از کلی��ه واجدین صالحی��ت دعوت می گردد ظ��رف مدت ده روز 
از تاری��خ درج آگهی ب��ا در نظر گرفتن موارد ذیل، ب��ه آدرس تبریز- 
قرارداده��ا-  ام��ور  تبری��ز-  دانش��گاه  جن��ب  بهم��ن-   29 بل��وار 
تلف��ن: 3304091-0411 مراجعه و ضمن واریز مبلغ 200000 ریال 
به حس��اب جام شماره 7221124733 بانک ملت باجه آب و فاضالب 
تبریز )کد ش��عبه 1342/5( و ارائه فیش آن به امور قراردادها، اس��ناد 
مربوطه را متعاقبا دریافت و در تاریخ قید ش��ده در اس��ناد، پاکت خود 
را تحویل دبیرخانه ش��رکت نمایند. بدیهی است شرکت در رد یا قبول 
هر یک از پیش��نهادات مختار خواهد بود هزینه آگهی از برنده مناقصه 

اخذ خواهد شد.
الف( به پیش��نهادهای فاقد امضاء، مش��روط، مخدوش و پیشنهاداتی 
که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل ش��ود، مطلقا ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
ب( مبلغ برآورد اولیه معادل: 545/230/000 ریال

ج( مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه معادل 54/523/000 ریال 
می باشد.

د( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ه�( پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر 
تس��لیم یا مبلغ مذکور را به حس��اب بانکی شرکت واریز و حسب مورد 
ضمانت نامه یا رس��ید واریز وجه را ضمیمه پیش��نهاد به شرکت تسلیم 
نماید. به پیشنهادهای فاقد س��پرده، سپرده های مخدوش، سپرده های 

کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
www.abfa-azarbaijan.ir سایت

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 91 سال 92

وزارت نیرو

شرکت سهامی آب و فاضاب استان آذربایجان شرقی

  نوبت دوم 

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران             مدیریت بازرگانی
موضوع مناقصه: خرید تعداد 3 دستگاه خنک کننده و کفساز- دو دستگاه گراند مانیتور و یک دستگاه کفساز پرو 

DSD-91542-TR توسعه )نوربکس( طی تقاضای شماره
تاریخ، مهلت، نشانی محل دریافت و تحویل استعام کیفی مناقصه گران:

از کلیه تولیدکنندگان مربوطه دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ انتشار آخرین آگهی روزنامه 
با مراجعه به س��ایتهای WWW.IETS.MPORG.IR و WWW.MONAGHESE.NIOPDC.IR بخش مناقصات 
س��تاد نس��بت به تکمیل فرم ارزیابی کیفی مربوط به مناقصه گران اقدام و این فرم را بهمراه سایر مدارک درخواستی 
به اداره خریدهای داخلی این ش��رکت واقع در تهران- خیابان ایرانش��هر ش��مالی- روبه روی پارک هنرمندان- جنب 

خیابان برادران شاداب- پالک1- طبقه دوازدهم تحویل نمایند.
تلفن های تماس: 84121032-88327085

ن�وع و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقص�ه: 27/000/000ریال که به صورت ضمانتنامه بانک��ی و یا وجه نقد قابل ارائه 
می باشد.

فراخوان مناقصه عمومی
 دو مرحله ای

م الف 3078

نوبت اول

مؤسس�ه تحقیق�ات واکس�ن و سرم س�ازی رازی در نظ��ر دارد کالیبراس�یون 
تجهیزات بخش های مؤسسه و شعب خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای 
به شرکتهای واجد شرایط که تجربه کافی در این زمینه دارند به شرح زیر واگذار نماید:

1- آدرس مناقصه گزار: کرج- خیابان ش��هید بهشتی- حصارک- مؤسسه تحقیقات 
واکسن و سرم سازی رازی

2- ش�ماره تلفن مؤسس�ه: 46-34570038-026 داخلی 2446- نمابر دبیرخانه 
کمیسیون 02634552194

3- موضوع مناقصه: کالیبراسیون، تجهیزات، بخش های مؤسسه و شعب
4- مهلت دریافت اس�ناد مناقصه: از س��اعت 9 لغایت 15 از زمان درج آگهی در 

روزنامه، تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 92/7/23 می باشد.
5- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه: معرفی نامه مهر و امضاء شده از سوی شرکت.

6- آدرس محل تحویل اس�ناد مناقصه: مؤسس��ه تحقیقات واکسن و سرم سازی 
رازی، معاونت برنامه ریزی پشتیبانی، دبیرخانه کمیسیون معامالت.

7- محل برگزاری مناقصه: مؤسس��ه تحقیقات واکس��ن و سرم س��ازی رازی، اتاق 
جلسات معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی.

8- زمان برگزاری مناقصه مرحله اول: ساعت 11 روز شنبه مورخ 92/7/27
9- زمان برگزاری مناقصه مرحله دوم: ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 92/7/30

10- متقاضیان می توانند در ساعات اداری به جز ایام تعطیل به دبیرخانه کمیسیون معامالت مؤسسه 
تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی )با به همراه داشتن فلش برای انتقال مکانیزه اطالعات( و یا به 

سایت اینترنتی WWW.rvsri.ac.ir مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
11- حضور نمایندگان ش��رکت  ها با معرفی نامه کتبی در جلس��ات بازگش��ایی پاکتها 

بالمانع می باشد.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 92/22
وزارت جهاد کشاورزی

موسسه تحقیقات واکسن 
و سرم سازی رازی

 نوبت  اول 

م الف 3102

1( دستگاه مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی شهید بهشتی

2( موضوع مناقصه: واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان دانش��کده 
علوم تغذیه و صنایع غذایی کشور

3( شرایط ش�رکت کنندگان: ارائه 2 مورد گواهی حسن انجام کار 
معتبر از س��ازمانهای دولتی ی��ا خصوصی به انضمام قرارداد مربوطه و 

داشتن 2 سال سابقه کار
4( مبلغ س�پرده ش�رکت در مناقصه: 9/000/000 ریال )معادل 
نهصد هزارتومان( به صورت ضمانتنامه بانکی یا رسید پرداخت نقدی

5( محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: تهران، بزرگراه شهید 
چمران، ولنجک، خیابان یمن، خیابان شهید اعرابی، جنب بیمارستان 
آیت اله طالقانی، دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی 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: 7 روز پس از تاریخ چاپ آگهی نوبت اول
7( شرکت کنندگان بایس��تی بابت هزینه خرید اسناد مبلغ 50/000 
ریال به ش��ماره حس��اب 99901603 به نام درآمد غیرقابل برداشت 
نزد بانک رفاه کارگران ش��عبه دانش��گاه 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.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

»آگهی مناقصه عمومی«

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

م الف 3053

بدینوس��یله از متقاضی��ان تاس�یس داروخان�ه روزانه 

در روس�تای قش�اق جیت�و از توابع ش�هر قرچک 

شهرستان ورامین که صرفا تا قبل از تاریخ 1392/4/20 

درخواست خود را در حوزه مدیریت نظارت بر امور داروی 

دانشگاه به ثبت رس��انده اند دعوت بعمل می آید، حداکثر 

ت��ا پای��ان وق��ت اداری روز دوش��نبه 1392/8/20 جهت 

اع��الم آمادگی و تکمیل مدارک خ��ود، در روزهای اداری 

به نش��انی: تهران- خیابان ولی عصر)ع��ج(- مقابل پارک 

ساعی- خیابان آبشار- پالک 47 )مدیریت نظارت بر امور 

داروی دانش��گاه( مراجعه نمایند. ضمنا مهلت مذکور قابل 

تمدید نبوده و به هیچ عنوان به درخواس��ت ها و مراجعات 

بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

»اطالعیه تاسیس داروخانه«

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

س�ازمان امور مالیاتی کش�ور در نظر دارد به منظور وصول حقوق حقه دولت ش�ش دانگ عرصه به مس�احت 1257 مترمربع 
متعلق به ش��رکت تعاونی تاکس��یرانی تهران که بابت بدهی مالیات شرکت تولیدی الستیک دنا در بازداشت قرار دارد از طریق مزایده 

غیرحضوری روز یکشنبه 5 آبان 1392 به فروش برساند.
کلیه افراد حقیقی و حقوقی متقاضی ش��رکت در مزایده می توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتر و دریافت برگ شرایط مزایده از تاریخ 
درج آگهی تا پایان وقت اداری روز ش��نبه مورخ 1392/8/4 به نش��انی: تهران، میدان امام خمینی، خیابان داور، س��ازمان امور مالیاتی 

کشور، دفتر نظارت و بازرسی، طبقه اول، اطاق 102 مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 33967358-021 و 021-39903584

آگهی مزایده
اموال غیرمنقول

قیمت پایهکاربریمتراژنشانی ملک
160/000/000/000عرصه1257تهران، خیابان شریعتی، خیابان ملک، نبش وزوائی

بازدید از ملک موصوف با هماهنگی دفتر نظارت و بازرسی الزامی می باشد.
م الف 3155

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

مجله هفتگی کیهان ورزشی 
ح��اوی مطال��ب خواندن��ی، 
تحلیل، گ��زارش، مصاحبه و 
ایران  از ورزش  آخرین اخبار 
و جه��ان امروز )ش��نبه- 20 
مهر 92( در سراس��ر کش��ور 
منتش��ر ش��د. در این شماره 

می خوانیم:
* حواسمان هست، حواستان 

باشد )چشم انداز هفته(، نگاه چندبعدی به طالب نعمت پور، زوج مسی و 
نیمار اوج بارسا، مصاف تیم ملی با تایلند روز سه شنبه در آزادی، اجرای 
قان��ون تنها راه دفاع از اعتبار فوتبال مل��ی )تکاپو(، گزارش از قهرمانی 
تیم ملی والیبال ایران در آس��یا، فوتبال جهان در تب و تاب بازی های 
مقدمات��ی جام جهانی 2014 در مناط��ق مختلف دنیا، نتایج لیگ های 

دسته اول و دوم فوتبال ایران، اخبار لیگ های فوتبال اروپا و...
به همراه پوستر: نفت تهران، سجاد شهباززاده، عبداهلل کرمی و احسان 

حاج صفی

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

سال هفتادو دوم q  شماره q 20614  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(  شنبه 20 مهر q  1392 6 ذیحجه q  1434 12 اکتبر2013

خبر ویژه

یادداشت روز

صفحه2

* برخی گزارش ها حاکیست ایران طرح پیشنهادی جدید و مکتوب خود را 
در ژنو به 1+5 ارائه می کند.

* چن��د تن از دیپلمات های غرب��ی حاضر در مذاکرات ژنو ب��رای دیدار با 
مقامات صهیونیست به فلسطین اشغالی رفتند.                          صفحه2

* آیت اهلل سید احمد خاتمی: آمریکا شیطان بزرگ است و امام هم همین 
را فرمود. در این 35 سال آیا آمریکا شیطان کوچک تری شده است و یا 35 

سال شیطنتش بیشتر شده است؟
* انصاف، یعنی خوبی ها را ببینید، نقاط ضعف را هم بگویید، مس��ئولی که شفاف به 
مردم بگوید مواردی که رهبری فرمودند بجا نبود، چیس��ت، نه تنها از چش��م مردم 
نمی افتد بلکه محبوب هم می شود، این مردم به آن مسئول صادق احسنت می گویند.

* مسئوالن محترم به رسانه های مربوط به خودشان بگویند خفقان رسانه ای 
به وجود نیاورند و اگر کسانی انتقادی کردند، به آنها افراطی نگویند.

* روسیه موشک بالستیک با برد 10 هزار و پانصد 

کیلومتر آزمایش کرد.

* اعتراض نماین��دگان مجلس کویت ب��ه قرارداد 

غیرقانونی دولت با تل آویو.

* پایگاه های اس��تراتژیک تروریست های القاعده به 

کنترل ارتش سوریه درآمد.

* زورآزمایی آمریکا و عربس��تان بر س��ر ماندن یا 

رفتن نخست وزیر بحرین.                  صفحه آخر

نظامیان رژیم صهیونیستی

جنگی جدید روی دهد
نتیجه آن مثل جنگ 33 روزه است

* گم��رک از افزایش 15درص��دی واردات خودرو  

طی 6 ماه خبر داد.

* واردات انواع خودروی س��واری به کشور در نیمه 

نخست امسال به 22 هزار و 222 دستگاه رسید.

* رئیس اتحادیه باغداران: برداشت پرتقال در سال 

جاری به 4 میلیون تن می رسد.

* قیمت منطقی فروش هر کیلو پرتقال درجه یک 

باید 2 هزار تومان باشد.                        صفحه4

بر اساس گزارش اوپک

قیمت نفت ایران
 از 109 دالر گذشت

* باراک اوباما طرح جمهوریخواهان برای حل بحران بودجه را نپذیرفت.
* جلس��ه مذاک��رات اوباما ب��ا 20 تن از جمهوریخواهان در کاخ س��فید 

بی نتیجه پایان یافت.
* اوباما از 233 نماینده جمهوریخواه برای ش��رکت در این جلس��ه مهم 

دعوت کرده بود که 20 نفر در آن شرکت کردند.
* ط��رح جمهوریخواهان »افزایش موقتی س��قف بدهی ه��ای فدرال« و 

»برگزاری مذاکرات فوری برای پایان دادن به تعطیلی دولت« بود.
* اوباما: هیچ طرحی را قبل از خروج دولت از تعطیلی نمی پذیریم.
* دولت واشنگتن تنها 5 روز تا ورشکستگی بی سابقه مهلت دارد.

* وزیر خزانه داری آمریکا: قصور جمهوریخواهان در افزایش سقف بدهی 
تبعات زیاد و بی سابقه ای برای آمریکا خواهد داشت.

* آمریکا در لبه پرتگاهی قرار گرفته که می تواند امنیت اجتماعی و منافع 
مردم را تهدید کند و باعث بی ثباتی شود.

* بس��یاری از ادارات دولتی واشنگتن 12 روز است که به حال تعطیل و 
نیمه تعطیل درآمده اند.

* از امروز دادگاه های فدرال هم تعطیل می شوند.             صفحه آخر

با عنوان »بی اعتمادی به آمریکا« صورت گرفت

 تظاهرات نمازگزاران جمعه تهران  با شعار مرگ بر آمریکا 

صفحه2

بحران دولت فدرال
وارد دوازدهمین روز شد

دیدار اوباما با جمهوریخواهان باز هم شکست خورد

تازه ترین خبرها
 از مذاکرات پیش روی ایران و5+1

خطیب جمعه تهران:

شعار »مرگ بر آمریکا«رمز مقاومت ملت ایران است
* شعار »مرگ بر ضد والیت فقیه« به 
معن��ای مرگ بر کس��انی که در عرصه 
تئوریک با والیت فقیه مخالفند، نیست، 

این شعار یعنی مرگ بر براندازان.
* جوانان عزیز ما در طول 35 سال 
»مامی توانیم«،  به  ش��عار  گذشته  

جامه عمل پوشانده اند.
صفحه3

نمازگ�زاران تهران�ی بع�د از اقام�ه نم�از جمع�ه در 
راهپیمایی اعام »بی اعتمادی به آمریکا« شرکت کردند، 
پرچم آمریکا و اس�رائیل را به آتش کش�یدند و خشم و 

انزجار خود را از دشمنان ایران اسامی اعام داشتند.
ب��ه گزارش ف��ارس ،نمازگزاران تهرانی بع��د از اقامه نماز 
جمع��ه این هفته خود در راهپیمای��ی اعالم »بی اعتمادی به 
آمریکا« حضور یافتند. راهپیمایان که یکصدا فریاد و ش��عار 
مرگ بر آمریکا س��ر می دادند، پرچم آمریکا و اسرائیل را به 

آتش کشیدند و خشم و انزجار خود را از آنها اعالم داشتند.
راهپیمایان در این مراسم ش��عارهای »مرگ بر آمریکا«، 
»آمری��کا م��رگ به نیرنگ ت��و، خون جوانان م��ا می چکد از 
چنگ تو«، »سازش��گری با شیطان خیانت است به قرآن« و 

»سازشگر حیا کن، انقالب و رها کن« سر دادند.
همچنین نمازگزاران تهرانی در راهپیمایی روز گذشته خود به 
سازش��کاران داخلی که برای برقراری رابطه با آمریکا اصرار دارند، 
تذکر دادند که به منافع ملی و خواست عمومی توجه داشته باشند.

* دیپلمات فرانسوی: ایران تجربه گذشته را در مذاکرات هسته ای تکرار نمی کند
* گزارش سایت صهیونیستی از تثبیت قدرت دولت سوریه

* درست این است که بپرسیم آیا ایران می تواند به آمریکا اعتماد کند؟
* توقعات پلکانی غرب بدون تصویر روشن از سرانجام مذاکرات

عصبانیت شبکه عنکبوت
از ضربه کیهان به گیجگاه خط سازش دی. ان. ای حریف

 در مذاکرات ژنو


