
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 استعالم 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

مؤسس�ه تحقیق�ات واکس�ن و سرم س�ازی رازی در نظ��ر دارد کالیبراس�یون نوبت دوم
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 دوم 

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

اداره کل آموزش و پرورش ش�هر تهران در نظر دارد یک باب س��اختمان با کاربری تجاری- اداری را 
با مش��خصات ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رس��اند، متقاضیان محترم می توانند برای بازدید و 
دریافت اسناد مزایده حداکثر ده روز پس از آخرین آگهی به اداره تدارکات و پشتیبانی اداره کل آموزش 
و پرورش ش��هر تهران به نشانی: میدان فلس��طین، خیابان طالقانی غربی نبش خیابان شهید سرپرست 

)تلفن: 88962048( مراجعه کنند، بدیهی است هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

آگهی مزایده

ف
دی

نشانی ر
و محل ملک

تراز
قیمت پایه پالک ثبتینوع کاربری

به ریال
مبلغ تضمین 

به ریال اعیانعرصه

1

میدان ونک
 ابتدای بزرگراه 
شهید حقانی 

)محل سابق مدرسه
 شهید رجایی(

تجاری- اداری1853/80

عرصه و اعیان تحت 
پالک ثبتی شماره 
 600 ،599 ،598

و 601 فرعی
 از 70 اصلی

417/105/000/00020/000/000/000

م الف 3080

نوبت دوم

شرکت فرودگاه های کشور در نظر دارد در سال مزین به حماسه اقتصادی و با هدف افزایش بهره وری و کارائی و همچنین ارتقاء 
کمیت و کیفیت آموزش و توسعه هوانوردی، بهره برداری از مراکز آموزش فنون و خدمات هوایی مشتمل بر 5 شعبه در فرودگاه های 
اصفهان، اهواز، تبریز، مش��هد، ش��یراز را جهت انجام فعالیت در زمینه آموزش خلبانی به صورت جداگانه به اشخاص حقیقی و 

حقوقی واجد شرایط که توان تخصصی عملیاتی، فنی و مالی، اداره شعبات مذکور را دارا می باشند، با شرایط ذیل واگذار نماید:
الف. اجاره اماکن متعلق به مرکز در تمامی ش��عبات طبق الیحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاه های کش��ور 

مصوب سال 1358 و آئین نامه اجرایی آن.
ب. اجاره هواپیماهای سبک و فوق سبک فعال و غیرفعال.

ج. در اختیار قرار دادن خدمات فنی و مهندسی پرسنل فنی و عملیاتی شعب به متقاضیان در قالب انعقاد قرارداد مربوطه.
ل��ذا از کلی��ه متقاضیان دعوت به عمل می آید حداکثر تا دو هفته بعد از تاریخ انتش��ار آگه��ی ضمن واریز مبلغ 500/000 ریال به 
ش��ماره حس��اب 633/17 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران )قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران( در وجه 
شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور، با مراجعه به اداره بازرگانی مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی به آدرس: تهران فرودگاه 
مهرآباد بلوار معراج- دانشکده صنعت هواپیمایی- مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی، نسبت به ارائه فیش واریزی و دریافت اسناد 

فراخوان اقدام الزم معمول فرمائید. ضمنا مدارک در سایت www.airport.ir قابل دسترسی می باشد.
شرکت مادرتخصصی فرودگاه های کشور در رد و یا قبول پیشنهاد متقاضیان مختار بوده و صرف شرکت در فراخوان هیچگونه حق 

یا حقوقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد. بدیهی است هزینه انتشار آگهی با برنده فراخوان می باشد.

شرکت فرودگاه های کشور

آگهی فراخوان شناسایی متقاضیان بهره برداری
از مراکز آموزش فنون و خدمات هوایی کشور

 م الف 3160

بارکد 0713526

آگهی تغییرات شرکت نمایندگی
 بیمه استقالل شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 121744
 و شناسه ملی 10101652627

به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 92/3/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 91 به تصویب رسید.

جهانگیر داستانی به کدملی 4839415498 به عنوان بازرس اصلی و 
علی رضا اسدی به کدملی 0073801526 به عنوان بازرس علی البدل 

برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اعضای هیئت مدیره تا تاریخ 93/3/1 به شرح زیر انتخاب گردیدند:

علی فتح اله زاده به کدمل��ی 2802444816 و بزرگ بالی به کدملی 
6269855871 و احمد قصری نیا به کدملی 0039744582

م الف 62010

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

کمیته امداد امام خمینی)ره( با تبریک عید سعید قربان مطابق سنوات گذشته از طریق دفاتر و پایگاه های خود در سراسر کشور آماده 
دریافت قربانی و توزیع آن بین خانواده های نیازمند می باشد. همچنین شماره حساب 9999 بانک ملی ایران شعبه کمیته امداد جهت 

وجوه نقد قربانی نیکوکاران گرامی اعالم می شود.

آمادگی کمیته امداد امام خمینی)ره( جهت دریافت قربانی و وجوه نقد هموطنان مومن

کمیته امداد امام خمینی)ره(- اداره کل روابط عمومی و اطالع رسانی
م الف 3189

سال هفتادو دوم q  شماره q 20616  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه32صفحه ویژه نامه خودرو و نیازمندي های ویژه تهران( دو شنبه 22 مهر q  1392 8 ذیحجه q  1434 14 اکتبر2013

خبر ویژه
یادداشت روز

صفحه2

* مراسم تشییع پیکر شهید بحرینی به اعتراض علیه 
آل خلیفه تبدیل شد.

* مراس��م تشییع پیکر شهید بحرینی به دلیل یورش 
مأموران آل خلیفه به خشونت کشیده شد.

* مأموران آل خلیفه تعدادی از معترضان را بازداشت 
کردند.

* تظاهرکنندگان فریاد »قصاص« سر دادند.
صفحه آخر

تظاهرات علیه آل خلیفه
در تشییع پیکر شهید بحرینی

* جیم یونگ کیم رئیس بانک جهانی در پایان نشس��ت 

س��االنه بانک جهانی گفت: ما 5 روز با یک دوره بس��یار 

خطرناک فاصله داریم.

* ش��رکت هواپیمایی بوئینگ اعالم کرد: اگر بحران بودجه 

ادامه یابد به کارمندان خود مرخصی بدون حقوق خواهد داد.

کش��ور  نفت��ی  انب��ار  بزرگتری��ن  از  بهره ب��رداری   *

در کرمان.

* معاون برنامه ریزی رئیس جمه��ور: امکان قطع یارانه 

نقدی وجود دارد.

صفحه4

بانک جهانی: آمریکا
وارد یک دوره بسیار خطرناک می شود

* ژنرال السیسی: سخنانم را تحریف کردند نگفتم 

در انتخابات مصر شرکت نمی کنم!

* وحش��ت در اس��رائیل به دنبال کشف تونل 2/5 

کیلومتری.

* ش��ین هوا: نظم آمریکایی با ادامه بحران در حال 

فروپاشی است.

*سلس��له انفجاره��ا در عراق 52 ش��هید و 75 مجروح 

برجای گذاشت.                                    صفحه آخر

پاکسازی 140 روستا در سوریه
تروریست ها از دمشق و حلب عقب نشستند

صفحه2

* عراقچ��ی عضو تیم مذاکره کنن��ده ایرانی: هیئ��ت مذاکره کننده ایرانی 
درصدد است طرح مشخصی را در این مذاکرات ارائه دهد.

* انتقال اورانیوم غنی سازی شده به خارج از کشور خط قرمز ایران است.
* جان کری درگفت وگو با س��ی بی اس: آمریکا 3 درخواست کلیدی از ایران 
دارد باز کردن درب تاسیسات فردو، کاهش سطح غنی سازی از 20 درصد 

به 5 درصد و پذیرش پروتکل الحاقی.

کالهبرداری چند الیه
با تحریف نظر امام)ره(

روزنامه های زنجیره ای  واکنش ناکافی حمید انصاری را هم تحریف کردند

در آستانه مذاکره با 5+1 

عراقچی: از حق هسته ای خود
ذره ای کوتاه نخواهیم آمد

* کاترین اش��تون و ظریف امروز 
)دوش��نبه( در اقامت��گاه نماینده 
ایران در مقر سازمان ملل در ژنو با 
یکدیگر گفت وگو و رایزنی خواهند 

کرد.
* کارشناس��ان تحریم های ایران 
تیم آمریکای��ی را در مذاکرات ژنو 
همراهی می کنند.            صفحه2

* موسس��ه حفظ آثار در واکنش دیرهنگام خ��ود اگرچه اولویت را به حفظ 
حرمت هاشمی داده است و نه حضرت امام)ره( ولی این واکنش حاوی نکاتی 

است که بخش هایی از ادعای هاشمی را تکذیب می کند.
* روزنامه های زنجیره ای حتی همین واکنش ناقص و ناکافی حمید انصاری 

را هم تحریف کردند.
* س��ایت هاشمی و رس��انه های زنجیره ای عالقه ش��خصی آقای هاشمی را 

به عنوان نظر حضرت امام)ره( جا زده اند.
* حمید انصاری: دست نوشته  هاشمی به دلیل موقعیت ایشان در نظام و مجلس 

و شورای عالی دفاع، فی نفسه یک مدرک مهم و قابل اعتماد محسوب می شود!
* حمید انصاری به این نکته توجه نکرده اس��ت که مردم از موسس��ه حفظ 
آثار، انتظار ش��نیدن نظر حض��رت امام)ره( را دارند و ن��ه تحلیل های آقای 

انصاری و دوستان ایشان را.
* کمترین انتظار از موسس��ه حفظ آثار این اس��ت که به جای ارائه تحلیل، 
حق ولی نعمت خود را به جا آورد و مواضع حضرت امام)ره( درباره آمریکا را 

جمع آوری کرده و در اختیار رسانه ها قرار دهد.
* مواض��ع صریح حضرت ام��ام خمینی)ره( درباره آمریکا و ش��عار مرگ بر 
آمری��کا کمترین روزنه ای برای کامیابی جریان تحریف مواضع ایش��ان باقی 

نمی گذارد.
* حضرت ام��ام)ره(: نفوذی ها بارها اعالم کرده اند که حرف خود را از دهان 
ساده اندیشان موجه می زنند.                                                                       صفحه3

...و مرحله دوم
 نظرسازی!

از امروز در کیهان

والیت و امامت
از نگاه رهبر معظم انقالب

* الزم اس��ت یک رهبري، یک فرماندهي، یک قدرت متمرکزي در جامعة 
اس��المي وجود داشته باشد که این قدرت بداند از شما چه برمي آید، از من 
چه برمي آید، از انسان هاي دیگر چه برمي آید، تا به هرکسي آن کاري را که 
براي او الزم است، بگوید عمل کن.                                      صفحه10

کارت اخطار
برای عبور از خط قرمز نظام

* برخالف دکتر ظریف انگلیس عجله ای ندارد
* اردک لنگ آمریکایی قادر به توافق با ایران نیست

* تا پارسال غیرت چادر را داشت امسال اینستاگرامی شده


