
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

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

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

 سه شنبه ها بصورت سراسري منتشر مي شود

نظر به اینکه پرونده خان��م دکتر جنان فرحات فرزند محمود 
ب��ه علت غیبت غیرموجه در هیات بدوی رس��یدگی به تخلفات 
اداری دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهش��تی در دست بررسی 
است و تاکنون جهت روشن شدن وضعیت خدمتی خود مراجعه 
ننموده ان��د، لذا ب��ه نامبرده اطالع داده می ش��ود حداکثر ظرف 
مدت 10 روز پس از انتش��ار آگهی نسبت به ارسال دفاعیه خود 
به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری این دانشگاه واقع در 
تهران- بزرگراه ش��هید چمران- اوین- جنب بیمارستان آیت ا... 

طالقانی اقدام نمایند.
بدیهی اس��ت پس از انقضاء مهلت مقرر برابر ماده 18 آیین نامه 

اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری عمل خواهد شد.

»احضاریه«
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

م الف 1669

ش�رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نس�بت به خرید 2000 
تن کرومیت با عیار 42٪ برای تحویل در کارخانه فروکروم جغتای )س�بزوار( اس�تان خراس�ان 
رض�وی اقدام نمای��د. از کلیه فروش��ندگان و تأمین کنندگان دعوت بعمل می آید جهت کس��ب اطالعات 
بیش��تر و دریافت اس��ناد مناقصه از تاریخ 92/4/25 لغایت ساعت 14 روز شنبه مورخ 92/5/7 با در دست 
داش��تن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ س��یصد هزار ریال به حساب شماره 0105799359005 
این ش��رکت نزد بانک ملی ش��عبه میدان ولیعصر به آدرس تهران- باالتر از میدان ولیعصر روبروی س��ینما 
استقالل شماره 1713 برج جنوبی طبقه ششم امور بازرگانی مراجعه نمایند. ضمنا مهلت ارائه پیشنهادات 

حداکثر تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 92/5/16 تعیین می گردد.

آگهی مناقصه عمومی شماره 35-92/4 ت

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 92/1/17 شرکت مزبور که در تاریخ 92/3/11 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع 
مزبور رس��ید: موسسه حسابرس��ی تدبیر محاسب آریا شماره ملی 10103875490 به س��مت بازرس اصلی و عبدالمحد غیاث یگانه 
ش��ماره ملی 5579880936 به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال 
بقرار ذیل انتخاب گردیدند. احمد مقصود به کدملی 3255629349 بس��مت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و محمد مقصود 
به کدملی 0071596291 بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا مقصود به کدملی 0060139791 به سمت عضو هیئت مدیره و هما 

شریفی فر به کدملی 0041594762 بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تصمیمات شرکت جرثقیل پوالد سهامی خاص
 به شماره ثبت 84671  و شناسه ملی 10101291462

    بارکد 1333159

م الف 38322

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/9/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران- بزرگراه رسالت سیدخندان خیابان شهید کابلی )دبستان( خیابان شهید 

همدانی پالک 22 طبقه 2 کد پستی 1631656411 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
2- موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید:

احداث نگهداری و بهره برداری از آزادراه قطعه دوم اصفهان شیراز و اجرای کل پروژه تعهد و تامین و پرداخت 50 درصد از کل هزینه 
احداث قطعه دوم آزادراه اصفهان شیراز و طرح های جانبی آن و اجرای کل پروژه و بهره برداری از آن بر وفق قانون احداث پروژه های 
عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب تاریخ 66/8/24 مجلس شورای اسالمی و 
آیین نامه اجرای قانون مشارکت مصوب شماره 924506 مورخ 1367/2/24 و الحاقیه شماره 01176080 مورخ 1372/12/19 هیئت 
محترم وزیران و نیز انجام مطالعات باقیمانده و تکمیل مطالعات از قبیل مطالعات مسیر نقشه برداری تهیه نقشه های اجرایی آزادراه و 
انجام کلیه فعالیت های وارداتی از خارج از کشور به منظور واردات ماشین آالت مصالح و لوازم صنعتی در ارتباط با فعالیت های موضوع 
ش��رکت و نیز مشارکت با س��ایر شرکتهای داخلی و خارجی به منظور انجام فعالیتهای فوق و کلیه فعالیتهای جانبی خرید و فروش و 
واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز ش��رکت در مناقصات و مزایده های داخلی وخارجی اخذ و اعطای نمایندگی و مش��ارکت و عقد 
قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی و فعالیت های گردشگری و ایجاد دفتر نمایندگی در 

خارج اخذ وام و تسهیالت از بانکها و موسسات مالی داخلی و خارجی.
3- نام شرکت به »احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه اصفهان شیراز« تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

در تاریخ 1392/1/20 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

آگهی تغییرات شرکت احداث نگهداری و بهره برداری قطعه دوم آزاد راه اصفهان شیراز 
سهامی خاص به شماره ثبت 392181 و شناسه ملی 10320431741

بارکد 1371907

م الف 38316

م الف 1699

بدینوس��یله از متقاضیان تاس��یس داروخان��ه روزانه 

در ش��هر رودهن که صرفا تا قب��ل از تاریخ 92/1/26 

درخواس��ت خود را در حوزه مدیریت نظارت بر امور 

داروی دانشگاه علوم پزش��کی شهید بهشتی به ثبت 

رسانده اند دعوت بعمل می آید، حداکثر تا پایان وقت 

اداری روز شنبه 1392/5/26 جهت آمادگی و تکمیل 

مدارک خ��ود، در روزهای اداری به نش��انی: تهران- 

خیابان ولیعصر- مقابل پارک س��اعی- خیابان آبشار- 

پالک 47 )مدیریت نظارت بر امور داروی دانش��گاه( 

مراجعه نمایند. ضمنا مهلت مذکور قابل تمدید نبوده 

و ب��ه هیچ عنوان به درخواس��ت ها و مراجعات بعد از 

موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

»اطالعیه تاسیس داروخانه در رودهن«
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

م الف 1612

اداره کل خط و س�ازه های فنی راه آهن جمهوری اس�المی ایران در نظر دارد، بنابر آئین نامه اجرایی بند ج ماده 12 
قانون برگزاری مناقصات مصوبه شماره 84136/ت 33560 ه� مورخ 85/7/16 نسبت به شناسایی تامین کنندگان صاحب 

صالحیت جهت دعوت به مناقصه ای به شرح زیر اقدام نمایند:
1- شرح مختصر موضوع کار: واگذاری عملیات جوشکاری 13000 بند درز ریل به روش الکتریک

2- مدت زمان انجام کار: 15 ماه
3- عالقه مندان می توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی، از تاریخ آخرین نشر آگهی تا روز دوشنبه مورخ 92/4/31 به 
نشانی سایتهای ملی مناقصات- HTTP://Iets. MPORG.IR و سایت اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن ج.ا.ا- 
HTTP://KHAT.RAI.IR مراجعه و اسناد تکمیل شده را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه، مورخ 92/5/14 
بصورت دربس��ته و ممهور به مهر ش��رکت به آدرس: تهران- میدان راه آهن- ساختمان شهید نوری- طبقه دوم- دبیرخانه 
اداره کل خط و س��ازه های فنی، تحویل و رس��ید دریافت دارند. این اداره پس از ارزیابی اس��ناد تحویلی، نسبت به دعوت 
از تامین کنندگان واجد ش��رایط جهت خرید اس��ناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد. بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکر 

هیچگونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد نمود.

»آگهی فراخوان 
شماره 92/3/ص31« راه آهن جمهوری اسالمی ایران

م الف 1646

سال هفتادو دوم q  شماره q 20543  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( سه شنبه 25 تیر q  1392 7 رمضان q  1434 16جوالی2013

خبر ویژه
یادداشت روز

* خبرگزاری رسمی سوریه از کشف یک کارگاه تولید و ذخیره سازی مواد شیمیایی خطرناک در مقر تروریست ها در حومه دمشق خبر داد.
* تجهیزات اولیه تولید بمب شیمیایی از عربستان برای تروریست ها در سوریه ارسال شده است.

* روی بسته های مواد شیمیایی عبارت »ساخت عربستان« نوشته شده است.
* روسیه اخیرا اسناد استفاده تروریست ها از سالح شیمیایی را به سازمان ملل داد.                       صفحه آخر

تجهیزات ارسالی عربستان برای تولید بمب شیمیایی 
در حومه دمشق کشف شد

* تجمع همبس��تگی با زندانیان سیاس��ی در 

شرق عربستان.

* افش��اگری افسر سابق س��ازمان امنیت ملی 

آمریکا؛ ترور رفیق حریری کار سیا بود.

* طرفداران مرس��ی با حض��ور در خیابان های 

قاهره هشدار ارتش را نادیده گرفتند.

* فرانسوی ها اوالند را »هو« کردند.

صفحه آخر

60 شهید و 180 مجروح
حاصل عملیات تروریستی در 8 شهر عراق

* یک مغ��ازه دار: افزایش قیمت لبنیات باعث ش��ده تا 
فروش ما کم ش��ود و م��ا را وادار کرده که محصوالتی با 

تاریخ انقضاء طوالنی تهیه کنیم.
* یک بازنشسته: پزش��کان می گویند مصرف شیر برای 
س��ن و س��ال ما مفید اس��ت ولی با حقوق بازنشستگی 

می توان روزی 2000 تومان شیر خرید؟!

* آغاز آزمایش��ی فروش کارت��ی گاز در چند نقطه 
کشور.

* مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز: مهمترین 
هدف از اج��رای این طرح مدیریت مصرف گاز توس��ط 

مشترکان عمده و پرمصرف است. 
صفحه4

گزارش کیهان  از افزایش قیمت لبنیات 
و ناخشنودی مصرف کنندگان و فروشندگان

خشم سراسری در آمریکا 
از تبرئه قاتل نوجوان سیاهپوست

گسترش اعتراض ها به تبعیض نژادی

* تبرئه سفیدپوس��ت متهم به قتل یک سیاهپوست 17 ساله توسط دادگاه 
فلوریدا، هزاران معترض را به خیابان ها کشاند.

* مردم خشمگین در شهرهای مختلف از جمله نیویورک، لس آنجلس، شیکاگو، 
میامی، فیالدلفیا، سانفرانسیسکو تظاهرات کردند و با پلیس درگیر شدند.

* در برخ��ی از ش��هرها معترضان به خودروهای پلی��س و نهادهای امنیتی 
خسارت وارد کردند.

* تظاهرکنندگان در ش��عارهای خود، مقامات سیاسی و قضایی آمریکا را به  
بی عدالتی متهم کردند.

* باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از مردم خشمگین خواست آرامش خود 
را حفظ کنند.

* در لس آنجلس تظاهرکنندگان معترض یک بزرگراه را بستند.
* پلیس برای متفرق کردن معترضان در دو نقطه لس آنجلس به گلوله های 

پالستیکی متوسل شد.
* تظاهرکنندگان در اوکلند به نشانه اعتراض علیه بی عدالتی و تبعیض نژادی 

در آمریکا، پرچم این کشور را به آتش کشیدند.
* هزاران معترض در میدان »تایمز« نیویورک  اجتماع کردند.

* تجمع کنندگان ش��عار می دادند عدال��ت را  در مورد قاتل مارتین )مقتول 
سیاهپوست( اجرا کنید.

* نیروهای امنیتی 11 معترض را در نیویورک دستگیر کردند.
* طبق قوانین آمریکا، زیمرمن )قاتل( می بایست به حبس ابد محکوم شود، 
اما دادگاه وی را تبرئه کرده است.                                     صفحه آخر

صفحه2 صفحه2

حقوقدانان برجسته بین المللی:
تحریم های ضد ایرانی غیرقانونی است

* گروه��ی از حقوقدان��ان برجس��ته بین الملل��ی ب��ر 
غیرقانونی بودن تحریم های تحت رهبری آمریکا علیه 

جمهوری اسالمی ایران تاکید ورزیدند.
* »عبدالج��ی کوروما« قاضی س��ابق دیوان بین المللی 
دادگس��تری: هی��چ کش��ور یا س��ازمانی ح��ق اعمال 
تحریم ه��ای یک جانب��ه را ن��دارد و تحریم ه��ا علی��ه 
ی��ک دول��ت ب��ا ه��دف مج��ازات آن دول��ت فاق��د

 وجهه قانونی است.

* »هیسائه ناکانیشی« استاد دانشگاه دوشیشا: به جای 
اعمال تحریم علیه ایران باید گفت وگو را به این کشور 
پیشنهاد داد و تحریم ها فقط زندگی را برای مردم ایران 

سخت تر کرده است.
* »مایا لس��تر« از اعضای گ��روه وکالی دادگاه بریک: 
اتحادیه اروپا مدرکی در رابطه با انحراف برنامه هسته ای 
ایران جهت توجی��ه تحریم های خود علیه نظام بانکی 
این کشور ارائه نداده است.                         صفحه10

هواشناسی اعالم کرد

گرم ترین روزهای تابستان از امروز در تهران
* دمای هوای تهران تا پایان هفته به 40 درجه سانتی گراد می رسد.

* مدیرکل محیط زیست استان تهران از افزایش ریزگردها در پایتخت خبر داد.
* دمای هوای اهواز از مرز 50 درجه می گذرد.                       صفحه11

ارتش مصر
برنده یا بازنده 

بحران

باید عذرخواهی کنیم
 که290 مسافر ایرانی را کشتیم

* مشاور بودند یا وزیران پیشنهادی؟!
* سگ زنجیری آمریکا دوباره پارس کرد


