
اداره کل راه و شهرس�ازی در نظ��ر دارد یک قطعه زمین به 
شماره پالک 11990/542 بخش 23 یزد واقع در شمس آباد 
میبد با کاربری کش�اورزی به مس�احت 6881/7 مترمربع 
ب�ه صورت اجاره پنج س�اله و همچنی�ن دو قطعه زمین به 
شماره های 455/1 و 455/2 از پالک 8937 و 8936 و یک 
فرعی 9220 اصلی بخش 4 به ترتیب به مس�احت 1173/12 
و 1087/71 مترمربع واقع در دانش�گاه آزاد معروف به شن 
و ماس�ه ش�فیعی با کاربری جایگاه بنزین و CNG از طریق 
فراخوان به ش��رح ذیل واگذار نماید، ل��ذا از کلیه دارندگان مجوز 
دعوت به عمل می آید جهت دریافت مدارک ظرف مدت ده روز از 
تاریخ انتش��ار آخرین آگهی به مدیریت امالک و حقوقی اداره کل 
راه و شهرس��ازی واقع در خیابان آیت ا...کاشانی، خیابان مسکن و 

شهرسازی ساختمان شماره دو راه و شهرسازی مراجعه نمایند.

نوبت اول»آگهی فراخوان«

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در نظر دارد یک باب ساختمان با کاربری تجاری- اداری را با مشخصات 
ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رس��اند. متقاضیان محترم می  توانند برای بازدید و دریافت اس��ناد مزایده حداکثر 
یک هفته پس از درج آخرین آگهی به اداره تدارکات و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران به آدرس میدان 

فلسطین خیابان طالقانی غربی نبش خیابان شهید سرپرست به شماره تلفن 88962048 مراجعه نمایند.

نشانی و محل ملکردیف
تراز

قیمت پایه به ریالپالک ثبتینوع کاربری
مبلغ تضمین

 به ریال
اعیانعرصه

میدان ونک ابتدای بزرگراه 1
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
481/988/000/00024/000/000/000

آگهی مزایده

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران م الف 1473

نوبت اول

مناقصه گزار: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه تهران
موض�وع مناقص�ه: اج��رای دی��وار حائ��ل در محوط��ه ورودی درب
ری/ شهریار و احداث دو عدد حوضچه در پشت انبار هات تپ منطقه 

مبلغ برآورد مناقصه: 1/904/879/667 ریال
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 55/000/000 ریال به 

صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد
دارا بودن حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه

زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه: ظرف 5 روز پس از چاپ آگهی 
نوبت دوم به استثناء روزهای پنج شنبه و جمعه

زم�ان و مهلت تکمی�ل و تحویل اس�ناد مناقص�ه: 10 روز پس از 
آخرین مهلت دریافت اسناد

مح�ل دریاف�ت و تحویل اس�ناد: ته��ران- جاده قدیم قم- س��ه راه 
خیرآباد- بلوار تاسیس��ات نفت ری- شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 

ایران منطقه تهران- اتاق 105- امور حقوقی و قراردادها
زمان و محل گشایش پاکات: پیشنهادهای واصله در محل کمیسیون 

مناقصات و در زمان مندرج در اسناد مناقصه بازگشایی خواهد شد.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 61640402- 021 تماس حاصل فرمائید.

www.shana.ir                    www.ioptc.ir

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 به شماره: )92/250/753(

نوبت اول

روابط عمومی م الف 1459

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

موسس�ه تحقیق�ات واکس�ن و سرم س�ازی رازی 
کرج در نظ��ر دارد انجام خدمات مرمت و بازس�ازی 
ساختمانهای موسسه خود را از طریق مناقصه عمومی 
به ش��رکتهای واجد شرایط که تجربه کافی در این زمینه 

دارند واگذار نماید:
متقاضیان می توانند در س��اعات اداری به جزء ایام تعطیل به 
دبیرخانه کمیس��یون معامالت موسس��ه تحقیقات واکسن و 
  www.rvsri.ac.ir سرم سازی رازی و یا به سایت اینترنتی

مراجعه واسناد مناقصه را دریافت نمایند.
1-آدرس مناقصه گ�ذار: ک��رج- حص��ارک- موسس��ه 

تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی.
تلف�ن تم�اس: 0263470038 ال��ی46 داخلی 2446 

دبیرخانه کمیسیون معامالت.
2- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه موجود می باشد.

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای 
شماره 92/15

موسسه تحقیقات واکسن وزارت جهاد کشاورزی
و سرم سازی رازی

)نوبت اول(

در صفحه6

* مشارکت در امر سرمایه گذاری و ساخت براساس ضوابط و مقررات شهرداری 
بر روی عرصه ملک متعلقه به شرکت در سه راهی شامی شاپ تاکستان بامتراژ 

عرصه 9590 مترمربع و داخل حریم شهر تاکستان...

آگهی فراخوان عمومی شماره 
92/1/ف )چاپ مرحله اول(

شناسایی شریک سرمایه گذار 
در امر مشارکت در ساخت

شرکت مخابرات استان قزوین 
)سهامی خاص(

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات مربوط به بهره برداری و نگهداری شبکه و تاسیسات- نصب 
انش�عابات آب و مراقبت از مخازن منطقه بناب را از محل اعتبارات غیرعمرانی و از طریق مناقصه )عمومی( به پیمانکار واجد ش��رایط 
و دارای رتب��ه آب واگ��ذار نماید. ل��ذا از کلیه واجدین صالحیت دعوت می گردد ظرف م��دت ده روز از تاریخ درج آگهی با در نظر گرفتن 
موارد ذیل، به آدرس تبریز- بلوار 29 بهمن- جنب دانشگاه تبریز- امور قراردادها- تلفن: 3304091- 0411 مراجعه و ضمن واریز مبلغ 
200000 ریال به حس��اب جام ش��ماره 7221124733 بانک ملت باجه آب و فاضالب تبریز )کد شعبه 1342/5( و ارائه فیش آن به امور 
قراردادها، اسناد مربوطه را متعاقبا دریافت و در تاریخ قید شده در اسناد، پاکت خود را تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. بدیهی است شرکت 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات 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 شود، مطلقا ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
ب( مبلغ برآورد اولیه معادل: 5234020000 ریال

ج( مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه معادل 223920600 ریال می باشد.
د( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ه�( پیش��نهاددهنده مکلف اس��ت معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب 
مورد ضمانت نامه یا رس��ید واریز وجه را ضمیمه پیش��نهاد به ش��رکت 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 58 سال 92

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

وزارت نیرو

شرکت سهامی آب و فاضالب
 استان آذربایجان شرقی

 )نوبت دوم(

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/2/4 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

1- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
شرکت گروه عمران و مس��کن سازه پایدار قرن سهامی خاص 
با نمایندگی آقای رحیم ش��اکی باهر به س��مت رئیس هیئت 
مدیره و شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو سهامی خاص 
با نمایندگی آقای امیرهوشنگ خدابخش به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره و ش��رکت ماش��ین آالت همیار نیروگس��تر یگانه 
س��هامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی کوکبی دانا به سمت 
عضو هیئت مدیره و ش��رکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار 
آذرمهد اس��تان آذربایجان شرقی س��هامی خاص با نمایندگی 
آقای سیدحبیب اله حس��ینی نیا به سمت عضو هیئت مدیره و 
شرکت انبوه س��ازان سبزاندیشان س��هامی خاص با نمایندگی 
آقای محمدحس��ین قاس��می به س��مت عضو هیئت مدیره و 
آقای محمدحس��ین قاسمی به نمایندگی از شرکت انبوه سازان 
سبزاندیش��ان سهامی خاص به شماره ثبت 236078 به سمت 

مدیرعامل.
2- کلی��ه اوراق و اس��ناد به��ادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل 
چک س��فته بروات و قراردادها و عقوداس��المی با امضای ثابت 
مدیرعامل و مدیرمالی ش��رکت )مهدی ارژنگ هش��جبین( به 
اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر 
اس��ت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر 

شرکت معتبر است.
در تاری��خ 1392/2/17 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسس��ات 

غیرتجاری ثبت ومورد تایید و امضاء قرار گرفت

آگهی تغییرات شرکت عمران
 و مسکن سازه پایدار آرامش 

گستران آتیه سهامی خاص
 به شماره ثبت 390290 

و شناسه ملی 10320410230 

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری 
واحد ثبتی تهران م الف 34928

بارکد 1021453

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/2/7 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

1- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
شرکت گروه عمران و مس��کن سازه پایدار قرن سهامی خاص 
با نمایندگی آقای رحیم ش��اکی باهر به س��مت رئیس هیئت 
مدیره و شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو سهامی خاص 
با نمایندگی آقای امیررضا پوراس��دی اورتاکند به س��مت نائب 
رئیس هیئت مدیره و ش��رکت انبوه سازان سبزاندیشان سهامی 
خاص با نمایندگی آقای محس��ن نظری به سمت عضو هیئت 
مدیره و ش��رکت گروه عمران و مس��کن س��ازه پایدار آذرمهد 
استان آذربایجان شرقی سهامی خاص با نمایندگی آقای جالل 
یش��می به س��مت عضو هیئت مدیره و ش��رکت ماشین آالت 
همیار نیروگستر یگانه سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی 
خوش فهم به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن نظری به 
نمایندگی از ش��رکت انبوه سازان سبزاندیشان سهامی خاص به 

شماره ثبت 236078 به سمت مدیرعامل.
2-کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته  
بروات و قراردادها و عقود اس��المی با امض��ای ثابت مدیرعامل و 
مدیرمالی ش��رکت )بهزاد پهله( به اتفاق یک��ی از اعضای هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری با 

امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاری��خ 1392/2/17 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و موسس��ات 

غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرارگرفت.

آگهی تغییرات شرکت عمران 
و مسکن سازه پایدار یاس هنگام 

سهامی خاص به شماره ثبت 
391517 و شناسه ملی 

 10320409823

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران م الف 34929

بارکد: 1021557

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای
شماره12/س/92

موضوع:خریدتجهیزاتشبکهسازمان

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

س�ازمان تنظیم مقررات و ارتباط�ات رادیویی در نظر دارد  خرید 
تجهیزات شبکه سازمان  را با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد از 
طریق مناقصه عمومی و انعقاد قرارداد به اشخاص حقوقی دارای توانایی 
و تجربه علمی و عملی مرتبط )دارای گواهی تایید صالحیت رتبه 4 در 

رشته شبکه و انتقال داده ها از شورای عالی انفورماتیک( واگذار نماید.
داوطلبان ش��رکت در مناقصه می توانند در س��اعات اداری، پس از نشر 
آگه��ی با ارائه معرفی نامه معتبر و واریز مبلغ 100/000 ریال )غیرقابل 
اس��ترداد( به حساب ش��ماره 2174749005000 به نام  تمرکز وجوه 
درآم��د متفرقه کش��وری نزد بانک ملی ش��عبه مخابرات در سیس��تم 
متمرکز )سیبا( به نام خزانه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )اصل 
فی��ش واریزی( قابل واریز در کلیه ش��عب بانک ملی در وجه س��ازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نش��انی: تهران خیابان شریعتی 
نرسیده به پل سیدخندان ساختمان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی طبقه اول اتاق شماره 106/1 اداره خرید و قراردادها مراجعه و 
اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آن، کلیه اسناد 
و م�دارک را به امضاء اصل صاحبان مجاز طبق اساس�نامه و نیز 

اصل  مهر شرکت رسانده و به شرح زیر به نشانی فوق تسلیم و رسید 
دریافت نمایند. الزم به ذکر اس��ت پیش��نهادات ارسالی باید سه ماه از 

تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.
1. تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه: روز سه شنبه مورخ 92/4/11

2.تاریخ پایان فروش اس�ناد مناقصه: تاپایان وقت اداری روز شنبه 
مورخ 92/4/15

3. تاریخ تس�لیم پیش�نهادات: تا پایان وق��ت اداری )14:30( روز 
سه شنبه مورخ 92/4/25

4.تاری�خ گش�ایش پاکت ه�ای پیش�نهاد: س��اعت 10 صبح روز 
چهارشنبه مورخ 92/4/26

5. می�زان و نوع تضمین ش�رکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا 
فیش واریزی به مبلغ 21/700/000ریال

آگهی در سایت http://iets.mporg.ir نیز قرار گرفته است.
WWW.CRA.IR :نشانی سایت سازمان

تلفن تماس اداره خرید و قراردادها: 021-88112166
تلفن تماس دفتر فناوری اطالعات: 021-88434399

 م الف1488

مجله كيهان بچه ها 
حاوي مطالب علمي- ورزشي- داستاني مخصوص نوجوانان

 سه شنبه ها بصورت سراسري منتشر مي شود

سال هفتادو دوم q  شماره q 20531  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( سه شنبه 11 تیر q  1392 23 شعبان q  1434 2جوالی2013

خبر ویژه

یادداشت روز

* چن��د منطقه دیگر س��وریه به تصرف ارتش 

درآمد.

* ادامه اعتراض ها علیه آل س��عود برای آزادی 

زندانیان سیاسی عربستان.

* گس��ترش اعتراض کش��ورها به جاسوس��ی 

آمریکا از دیپلمات های اروپایی.

* سیاس��تمدار یمنی: حاکم واقعی کش��ور ما 

سفیر آمریکاست.                       صفحه آخر

درگیری مخالفان اردوغان با پلیس
در مناطق کردنشین ترکیه

صفحه2 صفحه2

روزتمرددرمصرخونینشد
16کشته،713مجروح

دست های پنهان بیگانه به اختالف ها دامن می زنند

* تهیه و تصویب مکانیزم های روشن برای قیمت گذاری عادالنه انواع گاز و اجرای آن از سوی این کشورها به طور 
مشترک از پیشنهادهای احمدی نژاد بود.

* سرمایه گذاری و همکاری مشترک، اکتشاف و بهره برداری بین اعضا باید گسترش پیدا کند.
* تبادل تجربیات فنی و اجرایی اعضا در زمینه پاالیش و تبدیل به عنوان یک بستر همکاری سازنده و مشترک و 
گسترش این تبادل تجربیات از دیگر پیشنهادهای رئیس جمهور بود.                                           صفحه2

* م��ردم در گفت وگو با کیهان: اگر بازرس��ی ها با دقت 

انجام می شود، چرا تخلف ها همچنان ادامه دارد؟!

* دبیر اتحادیه بارفروشان: سیب زمینی در میدان اصلی کیلویی 

800 تا 900 تومان به فروش می رسد، اما در خرده فروشی های 

سطح شهر تهران کیلویی باالی 2 هزار تومان عرضه می شود.

* م��ردم: بازار میوه، گوش��ت و ... از اول س��ال جاری رها ش��ده و 

مسئولین فقط در حد حرف و ارائه آمارهای کلیشه ای عمل می کنند.

* کیهان قبل از به بازار آمدن میوه های تابستانی درباره 

قیمت آنها هش��دار داده بود که مسئوالن مراقبت کنند 

قیمت ها نوبرانه نماند.                                صفحه4

گزارش کیهان از گرانفروشی
و بازرسی های کلیشه ای

* دولت مصر برای حل بحران موجود به مخالفان مرسی پیشنهاد مذاکره داد.
* مخالفان مرس��ی تقاضای دولت و احزاب حامی اخوان المسلمین برای 

حل اختالفات از طریق گفت وگو را رد کردند.
* مخالفان تنها راه برون رفت از این وضع را اس��تعفای مرسی و برگزاری 

انتخابات زودهنگام اعالم کردند.
* ارت��ش مصر: 17میلیون نفر از مردم مصر در اعتراض های خیابانی روز 

تمرد شرکت کردند.
* ناظران سیاس��ی منطقه: آمریکا و اس��رائیل برای ماهی گرفتن از آب 

گل آلود به اختالف ها در مصر دامن می زنند.
* رئیس حزب »الجیل« مصر: س��فیر آمریکا در قاهره در افزایش بحران 

داخلی مصر نقش دارد.
* خبرهای��ی از توافقات احتمالی بین اخوان المس��لمین و مخالفان برای 

تقسیم قدرت منتشر شده است.
* براساس خبرهای تایید نشده، مقام نخست وزیری با اختیارات گسترده 

به محمد البرادعی یا وزیر دفاع کنونی مصر خواهد رسید.
* رهبران مخالفان خواستار ماندن طرفدارانشان در خیابان ها شده اند.

صفحه آخر

احمدی نژاد در اجالس مسکو عنوان کرد

پیشنهادهای ایران به کشورهای صادرکننده گاز

* سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران: با توجه به مشخص بودن وضعیت 
فتنه گران از س��وی قانون و تاکید دولت جدید بر قانون گرایی، این دولت دقت 

الزم را در انتخاب اعضای کابینه خواهد کرد، تا مشکلی پیش نیاید.
* حکم بدوی پرونده کهریزک صادر شده و قابل تجدیدنظر است.

* در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی وکالیی داشتیم که قرارداد 10 میلیاردی 
بسته بودند، این قراردادها بر چه مبنایی است؟!                     صفحه10

* در ادامه ضدیت غرب با جریان 
آزاد اطالع رسانی، پخش برنامه های 
شبکه انگلیسی زبان پرس تی وی از 
یوتل س��ت  هاتبرد،  ماهواره ه��ای 
و اینتل س��ت و پخش شبکه های 
اسپانیایی زبان هیس��پان و شبکه 
عربی العالم از ماهواره یوتل س��ت 

متوقف شد.

با البی آمریکایی- صهیونیستی

پخش برنامه شبکه های ایرانی
از ماهواره های غربی قطع شد

* رئیس صهیونیس��تی- فرانس��وی ش��رکت ماهواره ای یوتل ست با ارسال 
نامه های��ی به چندین ش��رکت ماهواره ای به آنها توصی��ه کرده همکاری با 

شبکه های ایران را متوقف کنند.
* اداره نظارت بر دارایی های خارجی آمریکا، وابسته به وزارت خزانه داری این 
کشور، عامل اصلی فشار بر شرکت ماهواره ای اینتل ست است.       صفحه3

اژه ای با تاکید بر لزوم قانون گرایی اعالم کرد

محکومان فتنه 88 صالحیت حضور 
در دولت آینده را ندارند

* ... خاکت به سر،ترقی معکوس کرده ای!
* جان کری: دولت سوریه سقوط کند،تروریست ها روی کار می آیند

* اپوزیسیون از این مستأصل تر پیدا می شود؟!

درس تاریخ به روحانی این است
دولت  آمریکا همیشه خیانت می کند

مصر 
در یک قدمی 

تحول تازه


