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

 سه شنبه ها بصورت سراسري منتشر مي شود

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی از پیمانکاران 
دارای گواهینامه صالحیت برای دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای 

کار با مشخصات ذیل دعوت می نماید:
ال�ف- موضوع مناقصه: تهیه، تامین، حمل، نصب، راه اندازی، 
تس��ت، آموزش و بهره برداری از سامانه تله متری تاسیسات آب 

شهر تبریز
ب- مبلغ برآورد اولیه:  8/000/000/000 ریال

ج- مبلغ تضمین: 306/900/000 ریال
د- محل اجرای کار: تبریز

ه- رش�ته و گروه پیمانکار: تاسیس��ات و تجهیزات یا صنعت 
و معدن

و- مدت اجرای کار: 18 ماه
ز- دستگاه نظارت: مهندسین مشاور نداگستر آسیا

ح- کارفرما: شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
داوطلبین می توانند بمنظور دریافت اس��ناد ارزیابی توان اجرای 
کار و تکمیل و عودت آن از تاریخ نش��ر آگهی به مدت چهارده 
روز در ته��ران: خیاب��ان دکت��ر فاطمی- خیاب��ان چهارم کوچه 
فرزین یزدی- پالک5- طبقه 3- مهندس��ین مش��اور نداگستر 
آس��یا- تلفن: 88952141-021 بغیر از ایام تعطیل در ساعات 
اداری مراجعه نمایند. الزم به ذکر است که هزینه آگهی مناقصه 

بعهده برنده مناقصه می باشد.
www.abfa-azarbaijan.ir :آدرس سایت اینترنت

وزارت نیرو

شرکت سهامی آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی

آگهی فراخوان ارزیابی
شماره 74 سال 1392

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

 نوبت اول

بدینوس��یله به افراد مش��روحه ذیل که پرونده آنها به اتهام غیبت غیرمجاز در این هیئت مطرح و بش��رح ذیل محکوم گردیده اند باس��تناد تبصره 
ماده302 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی بوس��یله درج آگهی در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 
ابالغ می گردد در صورتیکه نسبت به رأی صادره اعتراضی داشته باشند می بایست حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر این آگهی درخواست 

پژوهش خود را به امور اداری مربوطه تسلیم نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت حکم مربوطه از تاریخ انقضای مهلت فوق قطعی خواهد بود.

آگهی ابالغ رأی
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران

رأی صادرهنام پدرشماره کارمندینام ونام خانوادگیردیف

اخراج از شرکت متبوعچوپان517637مهرداد                  موحد اصل1

انفصال موقت از خدمت به مدت یک سالرضاقلی641694بیژن                   منوچهری2

هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی م الف2199

ش�رکت مدیریت تولید برق هرمزگان در نظر دارد س��اخت باندلهای س��وپرهیت فاینال و نصب باندلهای سوپرهیت اولیه، میانی و فاینال واحد 
ش��ماره یک بخار نیروگاه بندرعباس را از طریق مناقصه عمومی به انجام برس��اند. لذا از کلیه داوطلبان واجد ش��رایط دعوت می گردد، جهت بازدید 
و دریافت اس��ناد ش��رکت در مناقصه ضمن واریز مبلغ 200/000 ریال به شماره حساب سپهر 0104672500005 نزد بانک صادرات ایران شعبه 
ش��هید رجایی بندرعباس بنام این ش��رکت و با ارائه فیش مربوطه و مدارک ذیل حداکثر تا پایان س��اعت اداری روز پنج شنبه مورخ 1392/6/7 به 
آدرس بندرعباس- جاده اس��کله ش��هید رجایی- نیروگاه بندرعباس- ام��ور تدارکات- واحد مناقصات و قراردادها یا ته��ران- میدان ونک- خیابان 
برزیل- س��اختمان توانیر- بلوک2- طبقه3- دفتر شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان و تلفن 88773049 مراجعه نمایند، سایر اطالعات تکمیلی 
در اس��ناد مناقصه درج گردیده اس��ت. ضمنا آخرین مهلت دریافت پیشنهادات )تحویل پاکات( مربوطه روز سه شنبه مورخ 1392/6/26 و گشایش 
پاکات الف و ب روز چهارشنبه مورخ 1392/6/27 می باشد، بازگشایی پاکت ج متعاقبا اعالم می گردد. الزم بذکر است مناقصه گران می بایست پاکات 

پیشنهادات خود را فقط به آدرس بندرعباس- نیروگاه برق- امور تدارکات تحویل نمایند.

ارائه کد اقتصادی الزامی است.
زمان دریافت اسناد: ساعت 8 الی 15 )به غیر از روز تعطیل(

تلفن تماس: 5111719-0761       5564900-0761- داخلی 576 و 625
 Http://tender.Tavanir.org.ir                Http://Iets.mporg.ir :سایت اینترنتی جهت مراجعه

وزارت نیرو
شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان )سهامی خاص(

»آگهی مناقصه عمومی«
دو مرحله اینوبت اول

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

شماره ردیف
تضمین شرکتموضوع مناقصهمناقصه

 در مناقصه
مدارک مورد نیاز جهت اخذ

 اسناد مناقصه
مبلغ تضمین شرکت 

در مناقصه )ریال(

192/09
فاینال  سوپرهیت  باندلهای  ساخت 
و نصب باندلهای س��وپرهیت اولیه، 

میانی و فاینال واحد شماره یک

1- ضمانتنامه بانکی
 2- واریز وجه

1- ارائه معرفی نامه کتبی
 2- داشتن شخصیت حقوقی

 3- ارائه سابقه کار )حداقل یک کار مشابه(
1.100.000.000 بارکد 1710048

آگهی تغییرات شرکت صنایع 
پلیمری کند آذربایجان سهامی خاص 

به شماره ثبت 435751
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی بطور 
فوق العاده مورخ 1392/1/20 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 
ترازنامه و حس��اب های س��ود و زیان سال مالی منتهی به 

1390/12/29 به تصویب رسید.
در تاریخ 1392/3/27 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات 

غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری

واحد ثبتی تهران م الف 48622

بارکد1503465

آگهی تصمیمات شرکت صنایع سفال فتح 
سهامی خاص به شماره ثبت 212470 

و شناسه ملی10102538996
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ92/2/15 زهره فارغ 
دارای ک.م 0055898645 خ��ارج از اعضاء هیئت مدیره 
برای بقیه مدت تص��دی هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و 
اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها به 
امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور 
به مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر 
ش��رکت و اوراق عادی و مراسالت به امضاء مدیرعامل یا 
هر یک از اعضاء هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت 

معتبر است.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
م الف42798

ش�رکت گاز اس�تان هرمزگان در نظ��ر دارد تجدید مناقصه گازرس��انی به گلخانه و 
زندان حاجی آباد را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای و انعقاد قرارداد، به پیمانکار 

واجدشرایط به شرح ذیل واگذار نماید:
1. موض�وع مناقص�ه: تهی��ه مصالح و اج��رای حدود 5200 متر خ��ط فوالدی جهت 

گازرسانی به گلخانه و زندان حاجی آباد.
2. مدت قرارداد: 180 روز تقویمی می باشد.

3. ن�وع و مبلغ ضمانتنامه ش�رکت در مناقصه: ضمانتنامه بانک��ی معتبر به مبلغ 
32/000/000 ریال.

4. نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت گاز استان هرمزگان به نشانی: بندرعباس- بلوار 
گاز- شهرک فجر- شرکت گاز استان هرمزگان.

5. تاریخ تحویل و بازگشت اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران: مناقصه گران بایستی 
حداکثر دو هفته پس از تاریخ انتش��ار نوبت دوم آگهی نس��بت به تکمیل و ارائه اسناد 
ارزیابی کیفی اقدام نمایند. )به مدارک ارزیابی ارائه شده در بعد از موعد مقرر هیچگونه 

ترتیب اثری داده نخواهد شد.(
6. تاریخ تحویل اسناد مناقصه به پیمانکاران و جلسه بازگشایی پاکات: متعاقبا 
بعد از ارزیابی کیفی به اطالع ش��رکت هایی که حائز حداقل امتیاز طبق اس��ناد ارزیابی 

کیفی جهت شرکت در مناقصه شده باشند خواهد رسید.
7. ش��رکت ها می توانن��د با مراجعه به س��ایت های پایگاه ملی مناقصات و ش��رکت گاز 
استان هرمزگان به نشانی ذیل و یا مراجعه حضوری فرم های ارزیابی را دریافت نمایند.

8. مدت اعتبار پیشنهادها 90 روز تقویمی از تاریخ عودت اسناد مناقصه که در فراخوان 
ذکر شده است می باشد.

9. پیمانکاران بایستی دارای کد اقتصادی و شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی باشند.
10. هزینه آگهی روزنامه ها، به عهده برنده مناقصه می باشد.

11. حداق�ل رتبه قابل قبول جهت ش�رکت در مناقصه: رتبه )پنج( تاسیس��ات و 
تجهیزات یا 5 )پنج( نفت و گاز می باشد.

مناقصه گران می توانند جهت کس��ب اطالع بیش��تر به س��ایت پایگاه ملی مناقصات به 
آدرس http:Iets.mporg.ir و یا س��ایت ش��رکت گاز اس��تان هرمزگان به آدرس 
http:www.nigc-hpgc.ir و یا حضوری به نش��انی ش��رکت )ردیف 4( دفتر امور 

حقوقی و قراردادها مراجعه و یا با تلفن 07612194064 تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
)ارزیابی کیفی(

شرکت ملی گاز ایرانمناقصه شماره 1/335/286
شرکت گاز استان هرمزگان

)سهامی خاص( نوبت اول

 

1-نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای تهران بنشانی تهران، سعادت آباد، باالتر از کوی فراز، بلوار برق تهران، ساختمان مرکزی برق تهران، طبقه 
سوم بال شرقی، امور تدارکات جاری

2-موضوع مناقصه: شستشوی زنجیر مقره آلوده تاورهای خطوط انتقال و فوق توزیع انتقال نیروی تهران بزرگ، نواحی، قم بشرح جدول ذیل:

میزان تضمین )سپرده( شرح مناقصهشماره مناقصهردیف
شرکت در مناقصه

ساعت گشایش 
پیشنهادات

شستشوی زنجیر مقره آلوده تاورهای خطوط انتقال192/2002
ساعت 114/000/00010 ریال و فوق توزیع انتقال نیروی تهران بزرگ

شستشوی زنجیر مقره آلوده تاورهای خطوط انتقال 292/2003
ساعت 174/000/00011 ریالو فوق توزیع انتقال نیروی نواحی

شستشوی زنجیر مقره آلوده تاورهای خطوط انتقال392/2005
ساعت 124/000/00012 ریال و فوق توزیع انتقال نیروی قم

3-زمان، مهلت، مبلغ و محل دریافت اسناد: متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی بمدت 5 روز کاری با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ 300/000 
ریال )جهت خرید هر یک از اسناد مناقصه( در وجه حساب سیبا به شماره 2175099004004 بانک ملی، شعبه برق تهران بنام شرکت برق منطقه ای تهران 

و معرفینامه، بمنظور دریافت اسناد مناقصه به آدرس امور تدارکات جاری مناقصه گزار در ساعات اداری مراجعه نمایند.
4-نوع تضمین ش�رکت در مناقصه: نوع تضمین ش��رکت درمناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز نقدی بحساب تمرکز سپرده های برق تهران نزد 

خزانه میباشد.
5-مدت اعتبار پیشنهادات: اعتبار پیشنهاد از زمان افتتاح پاکات سه ماه بوده و برای سه ماه دیگر نیز معتبر میباشند.

6-زمان و محل تسلیم پیشنهادات: پیشنهاددهندگان میبایستی پیشنهادات خود را در پاکت الک و مهر شده تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 92/6/18 به 
دبیرخانه حراست بنشانی مناقصه گزار تحویل و رسید دریافت دارند.

7-گش�ایش پیش�نهادات: پیش��نهادات واصله در روز سه شنبه مورخ 92/6/19 به ترتیب در س��اعات فوق در سالن پژوهش سه واقع در طبقه سوم ساختمان 
ستادی شرکت برق منطقه ای تهران گشایش خواهد یافت.

8-ارائه شماره اقتصادی الزامی است. 
9-سایر شرایط: 

- هر مناقصه گر می تواند فقط در یک مناقصه برنده شود. 
- آگه��ی ف��وق در ش��بکه اط��الع رس��انی توانی��ر ب��ه آدرس www.TAVANIR.ORG.IR )مناقصات برق ته��ران( و پای��گاه ملی مناقص��ات به آدرس

 WWW.http://iets.mporg.ir قابل دسترسی می باشد.

روابط عمومی برق تهران

آگهی تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای
وزارت نیرو به شماره های 92/2002 و 92/2003 و 92/2005

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

صرفه جویی نیاز امروز و فردام الف 2135

سال هفتادو دوم q  شماره q 20570  تکشماره 5000 ریال16صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( سه شنبه 29 مرداد q  1392 12 شوال q  1434 20 آگوست2013

خبر ویژه
یادداشت روز

* سازمان سیا پس از 60 سال از زمان کودتای 28 مرداد و در سالگرد 
این رویداد تاریخی، رس��ما اس��نادی را منتش��ر کرد که نشان می دهد 
آمریکا این کودتا را هدایت و رهبری کرده است.                صفحه14

* ژنرال السیسی: در صورت ادامه اعتراض ها، متخلفان را باز هم سرکوب می کنیم.
* ارتش و پلیس مصر نیروهای وفادار و شریفی هستند.

* نیروهای امنیتی مصر عملیات گسترده ای را برای دستگیری اخوانی ها و رهبران سیاسی آنها آغاز کردند.
* اخوانی ها به رغم تهدیدات گسترده اعتراض های خود را همچنان ادامه می دهند.

* ریاض به انتقادهای لفظی غرب علیه حاکمان مصر اعتراض کرد.                                    صفحه آخر

روحانی:افتخارمیکنیم
والیتفقیهستونخیمهانقالباست

در مراسم تودیع و معارفه وزیر کشور

* رئیس جمهور: دولت تدبیر و امید دولت فراجناحی است، خیلی ها به من 
گفتند فقط از یک جناح در کابینه استفاده کن اما من به این معتقد نیستم.

* منبع جوشان اعتدال »حسن روحانی« نیست، »حسن روحانی« معجزه گر 
نیست، وحدت ملی معجزه به وجود می آورد.

* م��ا دولت فارس، دول��ت عرب و دولت ترک نداریم بلکه زیر چتر پرافتخار 
ایرانیت و نظام جمهوری اسالمی هستیم و افتخار می کنیم که ستون خیمه 

انقالب، والیت فقیه است.
* ما به دنبال استاندارهایی هستیم که در پی توسعه اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی باش��ند چرا که این توس��عه می تواند توسعه سیاسی و امنیتی را در 

کشور به همراه داشته باشد.
* اینکه کس��ی در کنار من اصولگرا یا اصالح طلب باش��د خیلی مهم نیست 
بلکه وصول گرایی مهم اس��ت. وصول به آرمان ه��ا اهمیت دارد چرا که همه 

اصول را قبول داریم.
* بابت برگزاری انتخابات اخیر ریاس��ت جمهوری که به شکل خوبی برگزار 

شد از وزارت کشور تشکر می کنم.
* مصطفی محمدنجار، وزیر کش��ور س��ابق: س��ه انتخابات ب��زرگ که یکی 
انتخابات مجل��س و دو انتخابات اخیر در 24 خرداد بود را برگزار کردیم که 

به عنوان نقطه عطف تالش ها مایه مباهات جمهوری اسالمی ایران است.
* عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور: امیدوارم بتوانیم امنیت پایدار، توسعه سیاسی، 
توسعه اقتصادی، آرامش و ثبات را برای همه مردم ایران محقق کنیم.      صفحه3

صفحه2صفحه2

* منابع و مصارف سازمان دیگر کفاف بازنشستگی 
در سن 60 سالگی را نمی دهد.

* رسیدگی به بیمه تکمیلی بازنشستگان در اولویت 
برنامه هاست.

* وزیر راه و شهرس��ازی: برنامه های راه و مسکن را 
باید 9 ماه مطالعه کنیم.

* نعمت زاده:  قیمت نهاده های دامی تا پایان سال 
تغییر نمی کند.                                 صفحه4

فیروزی خبر داد

بازنگری در زمان بازنشستگی
بیمه شدگان تامین اجتماعی

* همکاری ارتش سوریه و حزب اهلل لبنان برای 
دفاع از حرم حضرت زینب)س(.

* فراخ��وان تازه م��ردم بحرین ب��رای برپایی 
تظاهرات گسترده علیه آل  خلیفه.

* نمایندگان مجلس عراق: رژیم سعودی حامی 
تروریست هاست.

* افشای یک قرارداد سری نظامی میان آمریکا
 و یمن.                                          صفحه آخر

در حمله به یک زندان 

نظامیان مصر36 زندانی طرفدار مرسی را 
به قتل رساندند

طی سخنانی در جمع افسران ارتش

ژنرال السیسی مردم مصر را  به سرکوب بیشتر تهدید کرد

برای نخستین بار پس از 60 سال صورت گرفت

انتشار سند دخالت سیا
در کودتای 28 مرداد

* سخنگوی قوه قضائیه در نشست 
خبری با خبرنگاران: 2 نفر درباره 
حادث��ه س��د کارون 3 بازداش��ت 

شده اند.
* درباره پرونده فساد بزرگ 3 هزار 
میلی��اردی، هنوز حداقل 20 نفر از 
متهم��ان بانک های صادرات و ملی 

در نوبت رسیدگی دادگاه هستند.

اژه ای در جمع خبرنگاران خبر داد

بازداشت عده ای از متهمان پرونده های اقتصادی 
در روزهای اخیر

* رسیدگی به پرونده بیمه ایران در دیوان عالی کشور به پایان نرسیده است.
* متهمان فتنه خارج از کشور بازگردند تحت تعقیب قرار می گیرند.

* آق��ای »پ« و معاونان��ش و نیز عده  دیگری که تخلفات مالی و اقتصادی 
داشتند دستگیر شده اند.

* قوه قضائیه در برخورد با مجرمان جرائم خشن هیچ گونه اغماضی نخواهد 
کرد.                                                                              صفحه2

* تحلیل گروهک ملی- مذهبی از عدم اعتماد مجلس به سلطانی فر
* فشار افراطیون به روحانی برای دهن کجی به مجلس

عزاداری شبکه دولتی انگلیس
 در مرگ فتنه

فقط 
پری بلنده ها 
متهم هستند؟!


