
منطقه ای  برق  ش�رکت 
ته�ران به منظ��ور اطالع 
صاحب��ان اراضی و امالک 
واقع در مسیر خط انتقال 
 230 ارتباط��ی  نی��روی 
تغذیه  جه��ت  کیلوول��ت 
پس��ت 230/63 کیلوولت 
مهرآب��اد و جل��ب توج��ه 
آنان به اج��رای مواد 18، 
16 و 19 قانون س��ازمان 
ب��رق ای��ران و براب��ر ماده 
11 تصوی��ب نامه ش��ماره 
29052 م��ورخ 74/10/8 
هیئت محت��رم وزیران در 

وزارت نیرو
شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

آگهی احداث خط انتقال نیرو

روابط عمومی برق تهران www.trec.co.ir نشانی وب سایت برق تهران
http://tabesh.trec.co.ir م الف 1633نشانی پایگاه خبری برق تهران

مورد حریم خطوط هوائی انتقال نیرو برق، مبادرت به درج آگهی بش��رح ذیل می نماید. بدین توضیح که قریباً خط 230 
کیلوولت دو مداره به ش��رح کروکی فوق و پس از گذر از مس��یر مزبور احداث خواهد ش��د. میزان حریم خط مذکور وفق 
قوانین و مقررات محاسبه می گردد. ضمنا اقدام به هرگونه عملیات ساختمانی و ایجاد تاسیسات مسکونی، صنعتی، مخازن 
س��وخت، دامداری، درختکاری و انبارداری ممنوع می باش��د. صاحبان حقیقی و حقوقی می توانند جهت انجام تش��ریفات، 
به ش��رکت برق منطقه ای واقع در س��عادت آباد، کوی فراز، بلوار ش��هدای برق، شرکت برق منطقه ای تهران دفتر حقوقی و 

رسیدگی به شکایات مراجعه نمایند.

ش�رکت گاز اس�تان قزوین ب��ه منظور 
اجرای پ��روژه خ��ط تغذیه روس�تاهای 
بخش خرمدشت حد فاصل روستاهای 
حاجی آباد- سینک- شیزر- کشمرز، 
در نظر دارد با استفاده از اختیارات حاصله 
از مف��اد الیحه قانونی نحوه خرید و تملک 
اراض��ی و امالک برای اج��رای برنامه های 
عموم��ی، عمرانی و نظام��ی دولت مصوب 
انقالب،  محت��رم  ش��ورای   1358/11/17
اراضی واقع در مس��یر خط لوله مذکور را 
طبق کروکی مقابل به تصرف قانونی خود 

درآورد.
به همین منظور به کلیه اش��خاص حقیقی 
و حقوق��ی مدعی حق/مالکیت و دارندگان 
طرح ه��ای عمرانی اب��الغ می گردد جهت 
کس��ب اطالع از مسیر و رفع هرگونه ابهام 
با هم��راه داش��تن اصل م��درک مالکیت 
و حق��وق قانونی ظرف م�دت 15 روز از 
تاریخ انتش��ار اولین آگهی به دفتر حقوقی 
این شرکت- س��اختمان مرکزی به نشانی 

آگهی خرید و تملک اراضی
شرکت ملی گاز ایران)نوبت دوم(

شرکت گاز استان قزوین )سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین

قزوین- خیابان نواب ش��مالی- مجتمع ادارات-  جنب دانش��گاه آزاد اسالمی- شرکت گاز اس��تان قزوین- طبقه سوم- امور حقوقی- 
مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت استنکاف از واگذاری و عدم مراجعه در مهلت مقرر، برابر قوانین و مقررات اقدام خواهد شد.

صنای�ع مهام در نظر دارد تهی�ه، پخت و توزیع یک 
وعده غذای نیم روز به تعداد تقریبی 265000 پرس 
برای مدت یک س�ال را طبق شرایط مناقصه از طریق 
مناقصه عمومی به پیمانکار واجد ش��رایط واگذار نماید. از 
کلیه متقاضیان دعوت می ش��ود حداکثر به مدت سه روز 
از تاریخ انتش��ار این آگهی به آدرس ذیل آگهی مراجعه و 

اسناد مناقصات فوق را دریافت نمایند.
● الزم ب��ه ذکر اس��ت ارای��ه معرفی نامه الزام��ی بوده و 

هزینه ای بابت واگذاری اسناد اخذ نخواهد شد.
● میزان س��پرده ش��رکت در مناقصه به ش��رح اس��ناد 

مناقصه.
● هزین��ه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باش��د. 
صنای��ع مهام در رد یا قبول هر یک از پیش��نهادها مختار 

است.
● برگزاری جلس��ه کمیس��یون به ص��ورت غیرحضوری 

می باشد.
آدرس:

ته��ران- انتهای اتوبان ش��هید بابائی- ج��اده اختصاصی 
پارچین- صنایع مهام.

تهران- جاده خاوران- بعد از پاکدش��ت- جاده اختصاصی 
پارچین- صنایع مهام.
دورنگار 36022057

آگهی مناقصه عمومی 
شماره: 92/2-10

م الف 1664

ش�رکت بهره برداری نفت و گاز شرق در نظر دارد انجام 
خدم��ات فوق را برای مدت یک س��ال و قاب��ل تمدید برای 
مدت بیش��تر با مشخصات و ش��رایط ذیل از طریق برگزاری 

مناقصه به شرکت ذیصالح پیمانکاری واگذار نماید.
شرح مختصر کار:

انجام خدمات مورد نیاز مدیریت عملیات، ایمنی، بهداش��ت 
و محیط زیس��ت، مهندسی سیس��تم ها، روابط عمومی، امور 
اداری و مالی ش��رکت بهره برداری نفت و گاز ش��رق واقع در 

منطقه عملیاتی خانگیران سرخس، استان خراسان رضوی.
شرایط متقاضیان: 

1- دارا بودن شخصیت حقوقی، کد اقتصادی و شناسه ملی.

2- داشتن توانائی مالی، تجربه وتخصص در زمینه مورد نظر.
3- دارا ب��ودن تائیدیه انج��ام کار از وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی.

4- توانای��ی تهی��ه ضمانت نامه ش��رکت در مناقصه به مبلغ 
53/000/000 ری��ال و نی��ز در ص��ورت برنده ش��دن ارائه 
ضمانت نامه حس��ن انجام تعهدات به می��زان 10 درصد بار 

مالی سالیانه پیمان.
5- ب��ه پیمانکار برنده به میزان 10 درصد بار مالی س��الیانه 

پیمان، پیش پرداخت تعلق می گیرد.
متقاضی��ان واج��د ش��رایط می توانند ب��ا ارائ��ه معرفی نامه 
کتب��ی حداکث��ر ت��ا تاری��خ 1392/4/29 جه��ت اع��الم 
آمادگ��ی و اخذ پرسش��نامه ارزیابی به دفت��ر امور حقوقی و 
قرارداده��ای ش��رکت بهره ب��رداری نفت و گاز ش��رق،  واقع 
در مش��هد- بلوار خیام- بلوار ارش��اد- خیاب��ان پیام- نبش 
پیام6- پالک 18، ش��ماره تلفن 7047000-0511 و تلفکس 
پرسش��نامه های  س��پس  و  مراجع��ه   0511-7047322

تکمیل شده را تا تاریخ 1392/5/12 تحویل نمایند.

آگهی فراخوان پیمانکار
موضوع: مناقصه شماره م م/92/108/ش

راجع به انجام خدمات فنی/دفتری شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
)شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق(

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

 نوبت اول 

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بط��ور فوق العاده مورخ 
92/1/6 ش��رکت مزبور که در تاریخ 92/2/21 واصل گردید موارد 
ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: علی حسین پور ماشکی به ک م 
2592604715 به س��مت بازرس اصل��ی و زهرا مرادیان مصلح به 
ک م 0052286908 به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

    بارکد 1243369

م الف 38433

آگهی تصمیمات شرکت آب گستر شرق اسکو 
سهامی خاص به شماره ثبت 130034 

و شناسه ملی 10101733606

آگهی تمدید مهلت فروش تجدید مناقصه عمومی
 دو مرحله ای شماره 16/س ت/92

موضوع: خرید، نصب و راه اندازی 9 دستگاه گیرنده
 قابل حمل به همراه مجموعه آنتن

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درنظر دارد خرید، 
نصب و راه اندازی 9 دس��تگاه گیرنده قابل حمل به همراه مجموعه 
آنتن را با مش��خصات و ش��رایط مندرج در اسناد از طریق مناقصه 
عمومی و انعقاد قرارداد به اش��خاص حقوقی دارای توانایی و تجربه 
علم��ی و عملی مرتب��ط )دارای گواهی تایید صالحیت در رش��ته 
ارتباطات از معاونت برنامه ری��زی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 

یا شبکه داده ها از شورای عالی انفورماتیک کشور( واگذار نماید.
داوطلبان ش��رکت در مناقصه می توانند در س��اعات اداری، پس از 
نش��ر آگهی با ارایه معرفی نامه معتبر و واریز مبلغ 100/000ریال 
)غیرقابل اس��ترداد( به حساب شماره 2174749005000 به نام 
تمرکز وجوه درآمد متفرقه کشوری نزد بانک ملی شعبه مخابرات 
در سیس��تم متمرکز )س��یبا( به نام خزانه بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران )اصل فیش واریزی( قابل واریز در کلیه شعب بانک 
ملی در وجه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نشانی: 
تهران خیابان ش��ریعتی نرس��یده به پل س��ید خندان ساختمان 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طبقه اول اتاق شماره 
106/1 اداره خرید و قراردادها مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت 

و ب��ا توجه کامل به مندرجات آن، کلیه اس�ناد و مدارک را به 
امض�اء اصل صاحبان مجاز طبق اساس�نامه و نیز اصل مهر 
ش�رکت رسانده و به ش��رح زیر به نش��انی فوق تسلیم و رسید 
دریافت نمایند. الزم به ذکر اس��ت پیشنهادات ارسالی باید سه ماه 

از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.
1. تاریخ پایان فروش اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری روز 

چهارشنبه مورخ 92/4/26 
2. تاریخ تس�لیم پیش�نهادات: تا پایان وقت اداری )14:30( 

روز شنبه مورخ 92/5/5
3. تاریخ گش�ایش پاکت های پیشنهاد: ساعت 11صبح روز 

یکشنبه مورخ 92/5/6
4. میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزی به 

مبلغ 264/000/000ریال
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 بخش فنی: 021-86011090

م الف 1711
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یادداشت روزخبر ویژه

با حضور رئیس جمهور انجام شد

رونمایی
 از پروژه 
خط تولید 

واکسن آنفلوآنزا
و 13 داروی 

نوترکیب

* درگیری های خونین میان تروریس��ت ها در 

سوریه.

* خشم رژیم آل  خلیفه از شکل گیری جنبش 

تمرد در بحرین.

* دول��ت بولیوی س��فیر آمری��کا را  به دلیل 

اظهارات تند علیه مورالس نپذیرفت.

* رهبر اخ��وان: ب��رای مقابله ب��ا کودتاچیان 

ارتش آزاد تشکیل می دهیم.          صفحه آخر

چهره های جنایتکار عراق در ترکیه
جبهه ضد مالکی تشکیل دادند

صفحه3 

صفحه2صفحه2

جزءخوانی قرآن کریم درآستان مقدس محمد هالل  بن علی)ع(

ضیافت افطار خانه ملت برای رئیس جمهور منتخب

اولین نشست صمیمانه روحانی
 با نمایندگان مجلس برگزار شد

از 5 نامزد پیشنهادی قوه قضائیه

3 حقوقدان شورای نگهبان
با رأی مجلس انتخاب شدند

* عباس��علی کدخدایی )س��خنگوی 
پیش��ین ش��ورای نگهبان(، محس��ن 
اس��ماعیلی )عضو ش��ورای نگهبان(، 
سام سوادکوهی )از قضات دیوان عالی 
کشور(، ابراهیمیان )از قضات دادسرای 
انتظامی قضات(، صادقی )عضو هیئت 
علم��ی دانش��گاه ش��یراز( گزینه های 

پیشنهادی رئیس قوه قضائیه بودند.
* محسن اسماعیلی با 237 رأی، سام 
س��وادکوهی ب��ا 147 رأی و نجات اهلل 
ابراهیمی��ان ب��ا 130 رأی از مجموع 
260 رأی مأخوذه نمایندگان مجلس 

به عضویت شورای نگهبان درآمدند.

* آران و بیدگل جزو 10 شهر اول کشور در فعالیت های 
قرآنی است.

* فاخرترین حرکت قرآنی در کش��ور آئین جزءخوانی 
در آران و بیدگل است.

* حرکت قرآنی آس��تان محمد هالل بن علی)ع( آران 
و بیدگل، نمونه خوبی برای فعالیت دیگر بقاع متبرکه 

کشور است.
صفحه3

 امتیاز بزرگ دولت
کار بی وقفه و خودداری از آسودگی و استراحت

رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت مطرح کردند

*حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: در 8 س��ال اخیر همه احس��اس و درک 
کردن��د که رئیس جمهور محترم و همکاران ایش��ان، با تحمل س��ختی ها، 
نس��بت به همه دولت ها و دوره های دیگر، کارهای بسیار پرحجم و پرشتابی 

انجام می دهند که این واقعیت، نکته برجسته و قابل تقدیری است.
* بی اعتنایی به امتیازات، کار بی وقفه و خودداری از آس��ودگی و استراحت، 
امتیاز بزرگ این دولت اس��ت و همه کسانی که درصدد قضاوت هستند باید 

به این نکات باارزش توجه کنند.
* احس��اس ش��رم نکردن در بیان »اهداف، انگیزه ها و شیوه های انقالبی در 

مجامع جهانی«، از جمله کارهای بزرگ دولت است.
* بعضی حتی کارهای ملموس دولت را نیز انکار می کنند اما مهم این است 
که تالش ها و زحمات انجام شده در فضای عمومی کشور بیان و ثبت شود.

* امثال ش��ما مدیران شایس��ته و کارآمد الزم اس��ت تالش کنید تا رویکرد 
انقالبی را در فعالیت های خود حفظ کنید.

* جبهه ضد انقالب س��عی فراوان کرده که  ش��عارهای انقالب را کمرنگ و 
محو نماید و آنها را به تدریج به ضدارزش تبدیل کند اما موفق نش��ده است 
که علت اصلی آن، هوشیاری امام بزرگوار در طرح و تثبیت این شعارهاست.

*  اظهارات و نوش��ته های امام بینات و محکمات انقالب است نه متشابهاتی 
که بتوان تحریف کرد یا تغییر دارد.

* در آغاز این دیدار رئیس جمهور و برخی اعضای هیئت دولت در سخنانی 
از عملکرد خود در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 

گزارشی را ارائه دادند.
* در پایان این دیدار که آخرین جلس��ه آق��ای احمدی نژاد و اعضای هیئت 
وزیران با رهبر انقالب بود، رئیس جمهور و اعضای کابینه وی یک جلد قرآن 
از دست حضرت آیت اهلل خامنه ای هدیه گرفتند.                       صفحه2

* علی الریجانی رئیس مجلس:آقای روحانی سالها در پارلمان مسئولیت های 
مختلفی داشت از این رو امروز ایشان به اصل خویش بازگشتند.

* حجت االس��الم حس��ن روحانی  رئیس جمهور منتخب: دولت آینده به 
مجلس شورای اسالمی به عنوان یک نهاد مهم و تاثیرگذاری که امام فرمود 
عصاره فضائل یک ملت است، می نگرد.                                 صفحه10

* عل��ی الریجانی رئیس مجلس: امیدواریم اعضای جدید ش��ورای نگهبان با همت 
و جدیت، ارتباط نزدیکی با مجلس داش��ته باش��ند و برای همه عزیزانی که در این 
س��مت تالش کردند از جمله آقای کدخدایی که ظاه��را با یک رأی کمتر انتخاب 

نشد، آرزوی توفیق می کنیم.
* احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس: عده ای تهمت نصب وس��ایل شنود 
در دفت��ر کار مطهری را به وزارت اطالعات نس��بت می دهند تا این وزارتخانه را زیر 

سؤال ببرند.     
* س��ؤال مل��ی 10 نفر از نمایندگان مجلس از علی اکب��ر صالحی وزیر امور خارجه 
درباره نقش معاون و رئیس دفتر س��ابق رئیس جمهور در سیاس��ت خارجی اعالم 
وصول شد.                                                                            صفحه10

خاتمی هول شد به جای روحانی 
وزیر معرفی کرد!

این بدهی 
و آن طلب !


