
مجله كيهان بچه ها 
حاوي مطالب 

علمي- ورزشي- داستاني مخصوص 
نوجوانان 
سه شنبه ها 

بصورت سراسري 
منتشر مي شود

مناقصهگزار: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه شمال شرق
موضوعمناقصه: پیمان راهبری وس��ائط نقلیه س��بک و سنگین مرکز 

منطقه شمال شرق
مبلغبرآوردمناقصه: 8/152/432/166 ریال

نوعومبلغتضمینش�رکتدرمناقصه: مبل��غ 31/000/000 ریال 
بصورت ضمانت نامه بانکی، یا واریز وجه نقد

ارائ��ه گواهینامه تعیی��ن صالحیت معتب��ر از وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی در زمینه مورد نظر برای سال جاری.

زمانومهلتدریافتاسنادمناقصه: ظرف 5 روز پس از چاپ آگهی 
نوبت دوم به استثناء روزهای پنج شنبه و جمعه

زمانومهلتتکمیلوتحویلاسنادمناقصه: 10 روز پس از آخرین 
مهلت دریافت اسناد

محلدریافتوتحویلاسنادمناقصه:شاهرود- خیابان نفت- شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه شمال ش��رق- امور حقوقی و 

قراردادها- کدپستی: 3617796911
زمانومحلگشایشپاکات:پیشنهادهای واصله در محل کمیسیون 

مناقصات و در زمان مندرج در اسناد مناقصه بازگشایی خواهد شد.
 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 3363930-0273 تماس حاصل فرمائید.

www.shana.irwww.ioptc.org

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای
بهشماره)92/450/824( شرکتملیپاالیشوپخشفرآوردههاینفتیایران

شرکتخطوطلولهومخابراتنفتایران

مالف2908روابطعمومی

نوبتدوم

وزارتنیرو
شرکتسهامیبرقمنطقهایکرمان

شرکتسهامیبرقمنطقهایکرمان

شرکتمناقصهگزار: شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان
موض�وعمناقصه: خرید تجهیزات و احداث و نصب خطوط 230 

کیلو ولت ارتباطی پست کلید خانه نیروگاه کهنوج
تاریخومحلفروشاس�نادمناقصه: از تاریخ 92/7/17 لغایت 
92/7/22 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند: تهران- بلوار مرزداران- 
خیابان ابراهیمی- الوند چهارم- پالک 15- تلفن: 44217283-5 

شرکت مهندسین مشاور توسعه صنعت برق
مبلغخریداس�نادمناقصه: 1/000/000 ریال واریز ش��ده به 
حس��اب س��پهر ش��ماره 0101961227007 نزد بانک صادرات  
ش��عبه میالد نور تهران به نام ش��رکت مهندس��ین مشاور توسعه 

صنعت برق.
مبل�غونوعتضمینش�رکتدرمناقصه: رس��ید بانکی واریز 
ش��ده به ش��ماره حس��اب س��یبا 2175093806008 بانک ملی 
ایران- ش��عبه برق منطقه ای کرمان ی��ا ضمانتنامه بانکی به مبلغ 

562/000/000 ریال.
مهلتتحویلپاکاتمناقصه: حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه 

مورخ 92/8/6.
مح�لتحویلپاکاتمناقصه:کرمان- بلوار ش��هید عباس��پور- 

اداره دبیرخانه شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان.
زم�انومح�لبازگش�اییپ�اکاتمناقصه: س��اعت 13 روز 

سه شنبه مورخ 92/8/7.
ساختمان شماره یک- طبقه دوم )اتاق کنفرانس( شرکت سهامی 

برق منطقه ای کرمان.
- به پیش��نهادهایی که فاقد س��پرده یا امضاء، مشروط، مخدوش، 
س��پرده های کمت��ر از میزان مق��رر، چک ش��خصی و نظایر آن و 
پیش��نهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود 

مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
www.krec.co.irضمنا این آگهی در س��ایت اینترنتی ب��ه آدرس های
http://iets.mporg.irوWWW.Tavanir.org.ir در دسترس 

می باشد.

آگهی مناقصه عمومی )دومرحله ای( 
نوبتدومشماره 92/82

بارکد0795986

آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک 
چنته سهامی خاص به شماره ثبت232985 

و شناسه ملی10102739795
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1391/6/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم فاطمه محمدیوسف کدملی 4219316698 به سمت 
بازرس اصلی راحیل س��کوتی کدملی 0067224891 به 
س��مت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 
ش��دند. ترازنامه و حساب س��ود و زیان شرکت منتهی به 

سال90 به تصویب رسید.
آقای بابک فوالدون��د کدملی 0073010308 خانم آوازه 
فوالدوند کدملی 0075323273 و خانم حماسه فوالدوند 
کدمل��ی0082292345 به عنوان اعض��ای هیئت مدیره 

برای مدت 2سال انتخاب شدند.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مالف62000

جنابآقایدکترعباسعلیحاجکریمیساری
درگذشت والده گرامیتان باعث تأسف فراوان گردید این ضایعه 
بزرگ را به حضرتعالی تس��لیت عرض نموده، از خداوند متعال 
ب��رای آن مرحومه رحمت واس��عه و برای بازمان��دگان صبر و 

شرکت ریسندگی گیالنشکیبایی آرزومندیم.

ش�رکتپاالیشگازایالم درنظر دارد تأمین خودروهای س��بک استیجاری را با شرایط ذیل از طریق 
مناقصه عمومی واگذار نماید:
شمارهمناقصه:92/018-1

موضوعمناقصه:تجدید مناقصه تأمین ایاب و ذهاب وسائط نقلیه سنگین شرکت پاالیش گاز ایالم
مبلغتضمینشرکتدرمناقصه: به میزان 51،361،868 ریال می باشد.

نوعتضمینشرکتدرمناقصه:ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی
تاریخدرجاسنادالکترونیکدرسامانه: 92/7/8

آخرینمهلتعودتاسناد:92/8/5
تاریخگشایشپاکاتتضمینوفنی:92/8/6

تاریخگشایشپاکاتمالی:92/8/13
آدرسدریافتاسنادالکترونیک:www.nigc-igtc.ir-بخشمناقصهومزایده

آدرسمناقصهگزار: ایالم/ بخش چوار/ صندوق پستی 144-69361/ کدپستی 6937181111 می باشد.
* مناقصه گران می توانند جهت کس��ب اطالع بیش��تر به س��ایتwww.nigc-igtc.ir مراجعه و یا با 

شماره تلفن 08412912076)آقای امامی( تماس حاصل فرمایند.

آگهیمناقصهعمومی
یکمرحلهای شرکتملیگازایران

شرکتپاالیشگازایالم

روابطعمومیشرکتپاالیشگازایالم

ش�رکتملیپخشفرآوردههاینفتیمنطقههرمزگان 
در نظ��ر دارد تعمیراتجادهه�ایداخلمحوطهانبارنفت
ش�هیدرجایی)جنبپلهایبتنی( را طبق مشخصات فنی 
و شرایط مندرج در شرح کار پیوست قرارداد از طریق مناقصه 
عمومی به پیمانکاران ذیصالح طبق شرایط ذیل واگذار نماید. 
لذا از کلیه متقاضیان و ش��رکت هایی که دارای س��وابق کاری 
مفید و تخصص الزم در این خصوص می باشند دعوت به عمل 
می آی��د از تاریخ انتش��ار آگهی ظرف م�دتده/10روز برای 
دریافت اسناد و اوراق مناقصه به دبیرخانه کمیسیون مناقصات 
این ش��رکت به نش��انی: بندرعب��اس- بلوار پاس��داران- جنب 
اسکله شهید باهنر و شماره تلفن تماس07614513272-3 

مراجعه نمایند.
مناقص��ه 25000000  در  ش��رکت  مبل��غ ضمانت نام��ه   -1

)بیست و پنج میلیون ریال(
2- مدت اجرای کار 3 ماه.

3- ارای��ه فی��ش بانکی به مبل��غ 100000 ریال به حس��اب 
4120060100000 بانک ملی شعبه شرکت نفت بندرعباس 

بابت خرید اسناد مناقصه.
4- احراز امتیاز قابل قبول »60« براس��اس معیارهای ارزیابی 
توانمن��دی بهداش��تی، ایمن��ی و زیس��ت محیطی و همچنین 

ارزیابی کیفی و فنی الزامی است.

تجدیدآگهیمناقصه
شماره9/خمه/92
شمارهمجوز212810

شرکتملیپاالیشوپخشفرآوردههاینفتیایران
شرکتملیپخشفرآوردههاینفتیایران

منطقههرمزگان

روابطعمومیمنطقههرمزگان

ش�رکتپاالیشنفتکرمانش�اه در نظر دارد یک قل��م کاال را با 
مش��خصات و ش��رایط کلی من��درج در اس��ناد مناقص��ه مربوطه از 

تامین کنندگان ذیصالح خریداری نماید.
1-نامونش�انیمناقصهگزار: شرکت پاالیش نفت کرمانشاه واقع 
در بلوار ش��هید بهشتی، روبروی پارک ش��اهد، اداره بازرگانی، تلفن: 

4497595-0831 و فاکس: 0831-8362336
2-نوع،کمیتوکیفیتکاال:خرید )س��اخت( دو عدد سرسیلندر 
کمپرس��ور  NUOVO PIGNONE ش��رح کام��ل در آدرس 

اینترنتی www.korc.ir قید شده است.
3-ن�وعومبلغتضمین: ضمانتنامه بانکی به مبلغ 95/000/000 

ریال یا واریز وجه نقد
4-محل،مهلتوزماندریافتاسناد: اداره بازرگانی 20روز بعد 

از چاپ آگهی نوبت دوم تا تاریخ 92/8/11 
5-زمانبازگشاییپیشنهاداتفنی:92/8/20 و زمان بازگشایی 

پاکات مالی حداکثر تا تاریخ 92/9/20

آگهیتجدیدمناقصهفراخوانعمومی
)دومرحلهای(

RKS-9131932-KM/MD:شمارهمناقصه

روابطعمومی

شرکتملیپاالیشوپخشفرآوردههاینفتیایران
شرکتپاالیشنفتکرمانشاه)سهامیعام(

تاول
نوب

اناهللواناالیهراجعون
فقدان تاثرانگیز مهندس محمدهاش�مرهبری 
موجب تالم خاطر گردید. این مصیبت را به محضر خانواده 
محترم ایشان تس��لیت عرض نموده، علو رحمت و غفران 

الهی را برای آن عزیز از دست رفته خواستارم.
محمد مخبر

ش�رکتس�هامیبرقمنطقهایته�ران در نظر دارد پروژه تقویت پس��ت 
63/20 کیلوولت اش��تهارد مس��کونی از 15×2 ب��ه 30×2 را از طریق برگزاری 

مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط ذیل واگذار نماید:
1.دارابودنگواهینامهEPCدررش�تهنی�روازمعاونتبرنامهریزیو
نظارتراهبردیریاس�تجمهوریویادارابودنحداقلپایه4نیروبا
مش�ارکتشرکتهایمهندسینمش�اوردارایپایهیکنیروازمعاونت

برنامهریزیونظارتراهبردیریاستجمهوری
2.دارابودنس�ابقهاجراییطراحیواحداثپس�تهایانتقالیافوق

توزیع
الف:مدتاجرایکار: 6 ماه

ب:مبلغتضمینش�رکتدرمناقصه: سی و سه میلیون )33،000،000(ریال 
به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا فیش پرداخت وجه نقد به حساب سیبا شماره 

2175098010007 بانک ملی ایران-شعبه برق بنام شرکت برق منطقه ای تهران
ج:مدتاعتبارپیش�نهادها: 6 ماه بعد از تاریخ تعیین ش��ده برای گشایش 

پیشنهادها
از ش��رکتهای واجد ش��رایط دعوت می گردد جهت خریداسناد مناقصه از تاریخ 
92/7/20 لغایت 92/7/22 در س��اعات اداری با در دس��ت داش��تن معرفی نامه 
کتبی و مدارک فوق الذکر و پرداخت مبلغ 1،000،000 ریال به حس��اب س��یبا 
ش��ماره 2175099004004 بانک ملی ایران، ش��عبه برق به نام ش��رکت برق 

منطقه ای تهران، به ش��رکت مهندسین مش��اور آریا نیروی جم واقع در تهران، 
یوسف آباد، خیابان جهان آرا، خیابان قدس میرحیدری)خ27(، پالک 35، طبقه 

پنجم غربی )تلفن: 9-88336078( مراجعه نمایند.
شرکت کنندگان در مناقصه می بایستی پیشنهاد خود را براساس شرایط مندرج 
در اسناد مناقصه تنظیم و از ساعت 8:30 تا 14 روز سه شنبه مورخ 92/8/7 به 
دبیرخانه حراس��ت و امور محرمانه شرکت برق منطقه ای تهران واقع در تهران، 
انته��ای بزرگراه یادگار امام، بلوار ش��هدای ش��رکت برق )باالت��ر از کوی فراز(، 

ساختمان ستادی طبقه اول، در مقابل اخذ رسید تحویل نمایند.
کلیه پیش��نهادات رسیده رأس س��اعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 92/8/8 
س��الن پژوهش شماره 3 ش��رکت برق منطقه ای تهران )طبقه سوم( بازگشایی 

خواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ضمن��ا اطالعات فوق در س��ایت اینترنت��ی www.tavanir.org.ir و پایگاه 
 www.trec.co.irو http://iets.mporg.ir ملی اطالع رسانی مناقصات کشور

موجود می باشد.

روابطعمومیبرقتهران

وزارتنیرو
شرکتسهامیبرقمنطقهایتهران

آگهیتجدیدمناقصهعمومییکمرحلهای
شماره91/402/21

صرفهجویینیازامروزوفردا
مالف3024

سالهفتادودومqشمارهq20611 تکشماره5000ریال12صفحه)بهاضافهنيازمنديهایویژهتهران( سهشنبه16مهرq1392 2ذیحجه8q1434اکتبر2013

خبر ویژه

یادداشت روز

53کشتهو271مجروح

واکنش اخوان المسلمین به یکشنبه خونین؛ نظامیان حاکم مسئول قتل عام هستند

رئیسستادمرکزیبرگزاریمراسمروزدانشآموز:

مرگ بر آمریکا
شعار اصلی 13 آبان امسال

* وزیر اس��بق اقتصاد: این میزان در حال حاضر در خانه ها و ش��رکت های 
اقتصادی ذخیره شده است.

* رئیس کل بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز می توانست به گونه ای دیگر عمل کند.
* اگ��ر بانک مرکزی در زمان افزایش عرضه ارز اقدام به خرید و جمع آوری 

این منابع با قیمت پایین می کرد اقدام مناسب تری بود.

* اس��تقبال آمریکا و روس��یه از آغ��از انهدام 

سالح های شیمیایی سوریه.

* هزاران نفر در مکزیک علیه سیاست اقتصادی 

دولت به خیابان ها ریختند.

* جنبش فتح از کشورها خواست سفارت خود را 

به قدس منتقل نکنند.

* بعد از آمریکا، جاسوس��ی کانادا هم از دیگر 

کشورها لو رفت.                         صفحهآخر

دولت باکو در آستانه انتخابات 
سرکوب مخالفان را شدت بخشید

* مدیرعام��ل بانک مس��کن: افزایش وام مس��کن یک 

تصمیم اقتصادی اس��ت و شورای پول و اعتبار با بررسی 

همه ابعاد نظر خود را اعالم خواهد کرد.

* ش��ورای رقابت: آزادس��ازی قیمت خودروهای داخلی 

مشروط بر تولید منطبق با استانداردهای جهانی است.

* رئیس ات��اق بازرگان��ی تهران: 75 درصد مش��کالت 

اقتصاد ایران داخلی است.

* نماین��ده مردم اردبیل: حذف یارانه ها باید از وزیران و 

نمایندگان مجلس آغاز  شود.

صفحه4

پیشنهاد وام 30 میلیونی خرید مسکن 
به شورای پول و اعتبار

تقریظ رهبر انقالب بر کتاب »لشکر خوبان« رونمایی شد

صفحهآخر

صفحه2 صفحه2

* اصغر آبخضر: مراس��م یوم اهلل 13 آبان امسال بسیار متفاوت و پرشورتر از 
سال های گذشته برگزار می شود.

* ملت بیدار و ش��جاع ایران نش��ان خواهد داد، با هی��چ ترفندی حاضر به 
دست کشیدن از آرمان ها و ارزش های انقالب اسالمی نیست.                صفحه2

دانشجعفری:

22میلیارددالرارزدرخانههاوشرکتها
نگهداریمیشود

* اگر بتوان نرخ ارز را کاهش داد 
بسیار خوب است البته این مسئله 
بس��تگی به توانایی اقتصاد کشور 

دارد.
* کاهش ن��رخ دالر تا زیر 2500 
تومان دارای عواقبی برای اقتصاد 
است.                           صفحه4

* رونمایی از تقریظ رهبر معظم انقالب بر کتاب »لش��کر خوبان«، نوش��ته معصومه سپهری عصر دیروز، با حضور 
جمعی از شخصیت های فرهنگی و سیاسی در تاالر وزارت کشور برگزار شد. این مراسم به همت مؤسسه پژوهشی 

فرهنگی انقالب اسالمی -دفتر حفظ و نشر آثار آیت اهلل العظمی خامنه ای- برگزار گردید.
* در ای��ن مراس��م،متن تقری��ظ رهب��ر معظم انق��الب به همراه ی��ک جل��د کالم اهلل مجید به نویس��نده و راوی

»لشکر خوبان« اهدا شد.
* »لش��کر خوب��ان« کتاب خاط��رات مهدیقلی رضای��ی از واحد اطالعات عملیات لش��کر 31 عاش��ورا در دوران
 دفاع مقدس است که توسط معصومه سپهری به رشته  تحریر در آمده است.                                             صفحه3

ظریف: مکالمه روحانی با اوباما
و دیدار طوالنی من با جان کری نابجا بود

برخوردصادقانهوزیرخارجه

عکس:محمد علی شیخ زاده

حریف 
غیر قابل اعتماد

جفاباعثخیرشد!
اینهمهمرگبرآمریکادرسیرهامام)ره(

* مشاور کروبی: روحانی در زمین اوباما بازی کرد
* تقلید از خط بی بی سی 17 میلیارد تومان آب خورد

* ساز مخالف می زنند...

* برخورد دکتر ظریف با نظر ارائه ش��ده از س��وی رهبر انقالب در خصوص 
سفر نیویورک را باید نشانه ای از صداقت وزیر امور خارجه دانست.

* ش��رایط و فضای سیاس��ی توهم انگی��زی که برخی رس��انه های داخلی و 
خارج��ی درباره گفت وگوی تلفنی اوبام��ا - روحانی فراهم آوردند، اهمیت و 
ارزش برخ��ورد صادقانه وزیر امور خارجه با منوی��ات رهبر معظم انقالب را 

مضاعف می کند.
* برخی جریانات از گفت وگوی تلفنی اوباما - روحانی با عنوان تابوشکنی و 

گام اول برای مذاکره و رابطه با آمریکا یاد می کنند.
* برخ��ی نی��ز در اظهاراتی عجیب و قابل تامل گفت وگوی تلفنی روس��ای 

جمهور ایران و آمریکا را »عنایت الهی« توصیف کردند!
* ظریف در جلس��ه کمیس��یون امنیت ملی مجلس: فک��ر می کردیم برای 

مکالمه ها و گفت وگوها در حدی که انجام شده، مجوز داریم.
* برداش��ت ما این اس��ت که اوال مقام معظم رهبری ب��ه گفت وگوی دکتر 
روحانی با اوباما انتقاد دارند و این را یکی از اقدامات نابجا می دانند و طوالنی 

شدن مذاکرات بنده و جان کری را از اقدامات نابجای دیگر سفر می دانند.
* ظریف در جلس��ه رای اعتماد در مجلس گفته بود: سیاس��ت خارجی باید 

ملی، فراجناحی و تحت نظارت مستقیم مقام معظم رهبری باشد.
* روحانی در پایان جلسه کابینه: دولت در حرکت رو به جلوی خود بر اساس 
منافع ملی و رهنمودهای مقام معظم رهبری گام برخواهد داشت.  صفحه3


