
 با اهدای خون زندگی را هدیه کنیم 
 روابط عمومی انتقال خون استان تهران 

شرکت پتروشیمی مبین در نظر دارد تأمین غذای روزانه کارکنان خود واقع در منطقه اقتصادی انرژی پارس )عسلویه( را به شرح 
زیر از طریق مناقصه به شرکت های واجد صالحیت واگذار نماید:

شرکت های متقاضی که دارای سوابق مربوطه می باشند می توانند با ارائه: 1-رونوشت مصدق تعیین صالحیت معتبر در امور آشپزخانه 
که به تائید اداره کار و امور اجتماعی اس��تان بوش��هر نیز رس��یده باش��د 2-اعالم آمادگی کتبی، از تاریخ 92/8/8 لغایت 92/8/15 
به نش��انی: تهران، میدان هفتم تیر، اول خیابان کریم خان زند، س��اختمان ش��ماره 38، طبقه دوم یا اس��تان بوشهر، عسلویه، شرکت 
پتروش��یمی مبین، دبیرخانه کمیس��یون مناقصه )امور پیمانها( مراجعه و نس��بت به دریافت اس��ناد مربوط به استعالم ارزیابی کیفی 

مناقصه گران اقدام نمایند.
مهلت تحویل اسناد ارزیابی تکمیل شده حداکثر لغایت 92/8/29 و محل تحویل اسناد نیز نشانی مذکور می باشد.

تضمین ش��رکت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی می باش��د. شرکت پتروش��یمی مبین پس از انجام ارزیابی کیفی 
نسبت به دعوت از شرکت های واجد صالحیت به مناقصه اقدام بعمل خواهد آورد.

بدیهی است ارائه اسناد مذکور هیچگونه حقی را برای متقاضیان بوجود نخواهد آورد و اسناد و مدارک دریافتی غیرقابل استرداد می باشد.
)تلفاکس تهران 88827395- 88824271 و تلفن عسلویه: 07727263495 فاکس: 07727263163(

http://iets.mporg.ir و  Mobinpc.net

شرکت ملی صنایع پتروشیمی
شرکت پتروشیمی مبین )سهامی خاص(

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران
 )یک مرحله ای(

نوبت دوم

تعیین صالحیت مورد نیازشرح کار
 از اداره کار و امور اجتماعی

مبلغ تضمین شرکت شماره مناقصه
در مناقصه)ریال(

106/12221.500.000.000-41ص پامور آشپزخانهتأمین سه وعده غذای روزانه کارکنان

م الف 3380

ش�رکت پاالیش گاز ایالم در نظر دارد پیمان نگهداری و بهبود فضای س��بز را با شرایط ذیل از طریق 
مناقصه عمومی واگذار نماید:

92/024شماره مناقصه:
نگهداری و بهبود فضای سبز پاالیشگاه گاز ایالمموضوع مناقصه:

به میزان 9.620.761 ریال می باشد.مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:
ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدینوع تضمین شرکت در مناقصه:

92/8/4تاریخ درج اسناد الکترونیک در سامانه:
92/9/2آخرین مهلت عودت اسناد:

92/9/4تاریخ گشایش پاکات تضمین و فنی:
92/9/11تاریخ گشایش پاکات مالی:

www.nigc-igtc.ir- بخش مناقصه و مزایدهآدرس دریافت اسناد الکترونیک:
ای��الم/ بخ��ش چ��وار/ صن��دوق پس��تی 144-69361 آدرس مناقصه گزار:

کدپستی 6937181111 می باشد.
* مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالع بیشتر به سایت www.nigc-igtc.ir مراجعه و یا با شماره 

تلفن 76-08412912075 )دبیرخانه کمیسیون مناقصات( تماس حاصل فرمایند.

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای شرکت ملی گاز ایران

شرکت پاالیش گاز ایالم

روابط عمومی شرکت پاالیش گاز ایالم

تازه های کتاب
رجوع به صفحه8

تصدی آن برادر شایس��ته و مدیر دلس��وز موجب خوشوقتی است. 
ضمن مس��ئلت توفیقات روزاف��زون صمیمانه ترین تبریک و تهنیت 

بی شائبه قلبی خود را تقدیم می داریم.

جناب آقای مهندس داود کشاورزیان
معاونت محترم وزارت راه و شهرسازی

مدیریت و هیئت مدیره اتحادیه
و شرکت تعاونی مصالح فروشان تهران

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران- مدیریت بازرگانی
موضوع مناقصه: خرید تعداد 2 دستگاه کروماتوگرافی گازی بهمراه 6 عدد پمپ نمونه گیری، 6 عدد بال نمونه گیری 

DSD -90018- TR گاز طبیعی طی تقاضای شماره TEDLAR BAG و 6 عدد
تاریخ، مهلت، نشانی محل دریافت و تحویل استعالم کیفی مناقصه گران:

از کلی��ه تولیدکنن��دگان مربوط��ه دعوت بعمل می آید حداکثر ظ��رف مدت دو هفته از تاریخ انتش��ار آخرین آگهی 
 WWW.MONAGHESE.NIOPDC.IR و WWW.IETS.MPORG.IR  روزنام��ه با مراجعه به س��ایتهای
بخش مناقصات س��تاد نس��بت به تکمیل فرم ارزیابی کیفی مربوط به مناقصه گران اقدام و این فرم را بهمراه س��ایر 
مدارک درخواس��تی به اداره خریدهای داخلی این شرکت واقع در تهران- خیابان ایرانشهر شمالی- روبه روی پارک 

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

نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: ارائه ضمانتنام��ه بانکی بمبلغ 44/000/000ریال و یا واریز وجه نقد به 
حساب شرکت الزامی می باشد.

فراخوان مناقصه عمومی 
دو مرحله ای

م الف 3401

نوبت اول

م الف 3419

بدینوس��یله از متقاضی��ان تأس��یس داروخان��ه روزانه در 
جاجرود از توابع شهرستان تهران که صرفا تا قبل از تاریخ 
1392/5/11 درخواست خود را در حوزه مدیریت نظارت 
بر امور داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به ثبت 
رسانده اند دعوت بعمل می آید، حداکثر تا پایان وقت اداری 
روز دوش��نبه مورخ 1392/9/11 جهت آمادگی و تکمیل 
مدارک خود، در روزهای اداری به نش��انی: تهران- خیابان 
ولیعصر- مقابل پارک س��اعی- خیابان آبش��ار- پالک47 
)مدیریت نظارت بر امور داروی دانش��گاه( مراجعه نمایند. 
ضمن��ا مهلت مذکور قابل تمدید نبوده و به هیچ عنوان به 
درخواست ها و مراجعات بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

 اطالعیه تأسیس داروخانه
 در روستای جاجرود 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

م الف 3420

بدینوس��یله از متقاضی��ان تأس��یس داروخان��ه روزانه در 
روستای سولقان شهرستان تهران که صرفا تا قبل از تاریخ 
1392/5/11 درخواست خود را در حوزه مدیریت نظارت 
بر امور داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به ثبت 
رسانده اند دعوت بعمل می آید، حداکثر تا پایان وقت اداری 
روز دوش��نبه مورخ 1392/9/11 جهت آمادگی و تکمیل 
مدارک خود، در روزهای اداری به نش��انی: تهران- خیابان 
ولیعصر- مقابل پارک س��اعی- خیابان آبش��ار- پالک47 
)مدیریت نظارت بر امور داروی دانش��گاه( مراجعه نمایند. 
ضمن��ا مهلت مذکور قابل تمدید نبوده و به هیچ عنوان به 
درخواست ها و مراجعات بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

 اطالعیه تأسیس داروخانه
 در روستای سولقان 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

ورزش��ی  کیهان  مجل��ه 
خواندنی،  مطالب  حاوی 
گ��زارش،  مصاحب��ه، 
تحلی��ل و آخرین اخبار 
از ورزش ای��ران و جهان 
امروز )ش��نبه- 11آبان( 
در سراسر کشور منتشر 
ای��ن ش��ماره  در  ش��د. 

می خوانیم: 
ه��م  و  مدی��ر  ه��م   *
)چش��م انداز  ورزش...! 
ب��ا  مصاحب��ه  هفت��ه(، 
س��ردار آزم��ون در نگاه 
خداحافظی  بعدی،  چند 
س��بک  ب��ه  مجی��دی 

ایرانی، لیگ برتر والیبال اس��تارت خورد، به استقبال بازیهای لیگ برتر 
بسکتبال، کاپلو: فوتبال دنیا متحول شده است، گزارش مسابقات لیگ 
فوتبال ایران، باشگاه های اروپا، عملکرد وزنه برداری در جهانی لهستان 

و...
به همراه پوس��تر: تی��م ملی نوجوانان ایران، اس��تقالل ته��ران، کریم 
انصاری فرد، محمدرضا براری و به��ادر موالیی )وزنه برداری( آندرانیک 

تیموریان و وریا غفوری و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

سال هفتادو دوم q  شماره q 20630  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( شنبه 11 آبان q  1392 27 ذیحجه q  1434 2 نوامبر2013

خبر ویژه
یادداشت روز

صفحه2

قربانیان ریاضت اقتصادی در ایتالیا و یونان به خیابان ها ریختند

* س��یدعباس عراقچی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری:  اخبار منتشر 
شده درباره طرح موضوعاتی مانند تعطیلی سایت فردو تکذیب می شود.

* مدالیته پیشنهادی ایران به آژانس در مذاکرات 20 آبان ماه در تهران 
تکمیل خواهد شد.                                                       صفحه2

* پلیس ضد شورش ایتالیا معترضان به بحران اقتصادی را سرکوب کرد.
* شماری از معترضان و نیروهای امنیتی در جریان درگیری مجروح شدند.

* معلوالن یونانی نیز در اعتراض به سیاست های ریاضتی، بزرگترین تظاهرات ضد دولتی خود را برگزار کردند.
* دولت یونان قصد دارد برای جبران کسری شدید بودجه، حقوق معلوالن را کاهش دهد.       صفحه آخر

حق��وق  همسان س��ازی  قان��ون  نوربخ��ش:   *
بازنشستگان تامین اجتماعی اجرا می شود.

* فرانشیز بیماران س��رطانی از 30 به 10درصد 
کاهش یافته است.

* رئیس اتحادیه طال و جواهر: خرید سکه از رونق 
افتاده است.

* افزای��ش قیمت خودرو در پ��ی اظهارنظر وزیر
صنعت.                                                                 صفحه4

به دلیل انتشار آمار مثبت از تولید چین

قیمت جهانی نفت
 افزایش یافت

صفحه2

عراقچی: تاکنون هیچ توافقی با 5+1 
صورت نگرفته است

* حم��اس در واکنش به تجاوز اس��رائیل: غزه را
 به جهنم صهیونیست ها تبدیل می کنیم.

* تاکی��د انقالبی��ون بحرین��ی ب��ر س��رنگونی
 آل خلیفه.

* افزایش فشارهای جهانی علیه جاسوسی آمریکا، 
کاخ سفید را به تناقض گویی کشاند.

* 50 ش��هید و ده ه��ا مجروح حاص��ل تازه ترین 
جنایات تروریست ها در عراق.                 صفحه آخر

با هدف تحت الشعاع قرار دادن نشست ژنو2 صورت گرفت

حمله غافلگیرانه رژیم صهیونیستی
به خاک سوریه

آمریکا در مقابل امتیاز نقد
وعده نسیه هم نمی دهد!

گزارش خبری تحلیلی کیهان از ترفند جدید حریف

خطیب جمعه تهران:هشدار رهبر انقالب

شعار 
مرگ بر آمریکا 

و مذاکره را
 با هم 

پیش می بریم * حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای  د ر پیامی به دست اندرکاران 
برگ��زاری همایش ملی تغیی��رات جمعیتی : بالش��ک از نظر 
سیاست کلی کشور، کشور باید برود به سمت افزایش جمعیت؛ 
البت��ه به نحو معقول و معتدل. همه اش��کاالت و ایرادهایی که 

وارد می شود قابل برطرف شدن و قابل پاسخ دادن است.

* ما اگر چنانچه با این شیوه ای که امروز داریم حرکت می کنیم 
پیش برویم، در آینده نه چندان دور، یک کشور پیری خواهیم بود 

که عالج این بیماری پیری هم در حقیقت در دسترس نیست.
* فرهنگ س��ازی در مس��ئله افزایش جمعیت حرف اول را می زند؛  
باید فرهنگ سازی بشود که متأسفانه امروز این فرهنگ سازی نیست.

* بنده همچنان معتقدم کشور ما کشور هفتاد و پنج میلیونی 
نیس��ت؛ کشور ما کشور صد و پنجاه میلیونی ]است[؛  حاال ما 
دس��ت کم را گرفتیم گفتیم صد و پنجاه میلیون؛ بیش��تر هم 

می شود گفت.
صفحه3

ادامه روال کنونی به پیری کشور می انجامد
* آمری��کا به تجربه نش��ان داده 
اس��ت چی��زی ب��ا مذاک��ره به 
هیچکس نداده است. اینها فقط 
زبان مقاومت را می فهمند. وقتی 
که مسئول سیاست اتحادیه اروپا 
به صراحت می گوید ما فش��ار و 
مذاکره را همزمان پیش می بریم 
م��ا هم می گوییم ب��ه فضل خدا 
شعار »مرگ بر آمریکا« و مذاکره 
را با هم پیش می بریم. صفحه10

جنایت های 
فراموش
 نشدنی

*ون��دی ش��رمن، مذاکره کنن��ده ارش��د آمریکا: ه��دف م��ا از اقدامات اعتمادس��از، 
تضعی��ف موقعی��ت کنونی ای��ران و ایج��اد اختالل در برنامه هس��ته ای این کش��ور

است.
* دولت و کنگره آمریکا در یک چالش  س��اختگی که به جنگ زرگری ش��بیه اس��ت 

آشکارا به تقلب در جریان مذاکرات روی آورده اند.

* آمریکا از ایران اس��المی امتیاز نقد مطالبه می کند و در مقابل به جای لغو تحریم های موجود، 
احتمال پیشگیری - آنهم فقط احتمال پیشگیری - از تصویب تحریم های جدید را وعده می دهد!

* سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: تحریم ها علیه ایران را کاهش نخواهیم داد.
* رئیس کمیته روابط خارجی س��نا: لغو تحریم ها در صورتی اس��ت که ایران از تمام 

فعالیت های غنی سازی خود دست بکشد.

* پیش از این تصور می شد دولت آمریکا درصدد است در برابر امتیازات نقد، وعده های 
نسیه بدهد، اما  اکنون معلوم شده حتی وعده نسیه هم نمی دهد!

* ترفند آمریکا برای قالب کردن »هیچ« به عنوان »امتیاز« به ایران، نش��ان می دهد 
برخالف ادعای شرمن، فریبکاری جزو »دی.ان.ای« سران آمریکاست.

صفحه3

وزیر را توجیه کنید که مشروعیت دولت
به دفاع از اسالم است

* فارین پالیسی: پاسخ آمریکا به میانه روی ایران تندروی است


