
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اقالم به مقدار و مشخصات ذیل:

»آگهی مناقصه عمومی خرید «
شماره های 100 و 101 سال 92

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

را از طری��ق مناقص��ه عموم��ی خریداری نمای��د. لذا از فروش��ندگان و تولیدکنن��دگان واجد صالحیت دع��وت می گردد 
ظ��رف م��دت 10 روز از تاری��خ درج آگهی ب��ه آدرس تبریز- بل��وار 29 بهمن- جنب دانش��گاه تبریز- ام��ور قراردادها- 
تلف��ن: 3304091-0411- فاک��س: 3309992-0411 مراجع��ه و ضمن واریز مبلغ 200000 ریال ب��رای هر مناقصه به 
حس��اب جام ش��ماره 7221124733 بانک ملت باجه آب و فاضالب تبریز )کد ش��عبه 1342/5( و ارائه فیش آن به امور 
قراردادها، اسناد مربوطه را متعاقبا دریافت و در تاریخ قید شده در دعوتنامه 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.

www.abfa-azarbaijan.ir :سایت

شماره 
مبلغ تضمین شرکت واحدتعداد یا مقدارنام و مشخصات کاالردیففراخوان

محل اعتباردر مناقصه )به ریال(

غیرعمرانی10.600.000متر7000لوله پلی اتیلن 1001110

101

عدد5000کمربند پلی اتیلن 20×190

غیرعمرانی71.000.000 عدد2000کمربند پلی اتیلن 32×290
عدد3000کمربند پلی اتیلن 20×3110
عدد2000کمربند پلی اتیلن 32×4110

وزارت نیرو

شرکت سهامی آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
نوبت اول

م الف 3244

ش�رکت مخاب�رات اس�تان مرک�زی در نظ��ر دارد، تع�داد 2300 
حلقه س�یم رانژه را از طریق مناقص��ه عمومی خریداری نماید. لذا از 
تولیدکنندگان، فروشندگان و کلیه فعاالن در این زمینه دعوت می شود 
جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت شرکت مخابرات استان به نشانی 
WWW.TCIARAK.IR مراجعه و پس از تکمیل اس��ناد مذکور 
پاکتهای پیشنهادی خود را حداکثر تا ساعت 14 مورخ 1392/8/11 به 

واحد خرید تحویل نمایند.
نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی قابل تمدید دارای 
حداقل س��ه ماه اعتبار در وجه شرکت مخابرات استان مرکزی یا چک 

تضمینی بانکی.

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 52،000،000 ریال
تاریخ بازگشایی پاکات قیمت: پس از ارزیابی فنی و مالی

م�کان دریافت اس�ناد مناقصه و ارائ�ه پیش�نهادات )پاکتهای 
مناقصه(: اراک خیابان دانشگاه سه راه خانه سازی قنات انتهای خیابان 

شقایق ساختمان شماره 1 مخابرات طبقه همکف واحد خرید.
به پیشنهادهای فاقد امضاء، مخدوش، مشروط و پیشنهادهایی که بعد از 
انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.
تلفن تماس:08633255100

شرکت مخابرات استان مرکزی

آگهی مناقصه عمومی
نوبت دوم دومرحله ای 50/م/92

شرکت مخابرات استان مرکزی

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

 سه شنبه ها بصورت سراسري منتشر مي شود

ورزش��ی  کیهان  مجل��ه 
ح��اوی مطالب خواندنی، 
تحلیل، گزارش، مصاحبه 
و آخرین اخبار از ورزش 
ای��ران و جه��ان ام��روز 
در  مه��ر(  )ش��نبه-27 
سراسر کشور منتشر شد. 
در این شماره می خوانیم:
سیاس��ی  ورزش  از   *
ورزش��ی  سیاس��ت  ت��ا 
)چشم انداز هفته(، شروع 
کار برای تغییر ساختاری 
مدعیان  )تکاپو(،  ورزش 
سر بزنگاه سیزدهم، لیگ 
ایران  پوالدم��ردان  برتر، 

در آوردگاه لهس��تان به سوی افتخار، سرانجام ژرمن ها به 2014 
رس��یدند، نگاه چند بعدی به مریم طوسی )دوومیدانی(، رودررو 
با متعصب ترین و مؤدب ترین مدافعان دهه 60 استقالل، گزارش 
کامل مس��ابقات مقدماتی جام جهان��ی 2014، نتایج رقابت های 
لیگ برتر، دس��ته اول و دس��ته دوم باش��گاه های ایران، گزارش 
پیکارهای جام ملت های آس��یا به همراه پوستر؛ تیم ملی فوتبال 

آلمان.

مجله کیهان ورزشی منتشر شد

کارفرما: دادگستری کل استان تهران
مهندس مشاور: رازیران

الف- مش�خصات کلی کار- س��اخت پروژه مشروحه زیر در 
تهران:

مجتمع قضایی امام خمینی)ره( در 10 طبقه به مساحت حدود 
33000 مترمربع. شامل س��ه طبقه زیرزمین، طبقه همکف و 

شش طبقه روی آن بر روی فونداسیون موجود.
ب- رتبه بندی: ش��رکتهای پیمانکاری واجد صالحیت پایه 1 
رش��ته ساختمان و تاسیس��ات از معاونت برنامه ریزی و نظارت 

راهبردی ریاست جمهوری.
ج- تاریخ اعالم آمادگی و دریافت اس�ناد ارزیابی: از روز 

یکشنبه 92/7/28
د- مهلت عودت مدارک و اس�ناد ارزیابی: تا پایان وقت 

اداری روز دوشنبه 92/8/6
پس از دریافت اس��ناد ارزیابی، از پیمانکاران واجد امتیاز برای 

شرکت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.
ه�- محل دریافت و عودت اسناد ارزیابی:

ش��رکت مهندسین مش��اور رازیران به نش��انی: تهران- میدان 
ولیعص��ر- ابت��دای خیاب��ان کریمخ��ان زند س��اختمان 314 
)پ��الک 310 جدی��د( طبقه س��وم تلف��ن:88942411-12  

فکس:88937011

آگهی فراخوان نخست
دعوت به ارزیابی توان اجرای کار 

برای شرکت در مناقصه پیمانکاری 
)نوبت اول(

م الف 3241

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

مؤسس�ه مهندسی رهاب قرارگاه سازندگی قائم وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( در نظر دارد تا عملیات اجرای شمع های 
ایستگاه A2-1 خط 2 پروژه قطار شهری تبریز را به پیمانکار ذیصالح واجد شرایط واگذار نماید.

از کلیه پیمانکاران حقیقی و حقوقی صاحب صالحیت که از توان فنی و ماش��ین آالت متناس��ب برخوردار بوده وتجربه انجام کارهای مشابه را دارا 
می باش��ند دعوت به عمل می آید که در صورت تمایل به مش��ارکت در این امر، مدارک ذیل را ظرف یک هفته از تاریخ انتش��ار این آگهی در یک 
پاکت سربس��ته الک و مهر ش��ده به آدرس تبریز- کوی ولیعصر- خیابان تختی غربی- نبش کامبیز- پالک 2- س��اختمان مهندسی رهاب- طبقه 

3- واحد مدیریت حقوقی و قراردادهای پروژه خط 2 تحویل و رسید دریافت نمایند.
بدیهی است پس از انتخاب پیمانکاران ذیصالح، دعوتنامه مناقصه محدود به آدرس اعالمی داوطلبان ارسال خواهد گردید.

شرح خالصه ای از عملیات موضوع مناقصه:
- انجام کلیه عملیات اجرایی 176 شمع بتنی و 175 شمع پالستیک به قطر100 تا cm 120 و به طول 22تاm 27 )بصورت دستمزدی( شامل 

حفاری، آرماتوربندی، جاگذاری قفس و بتن ریزی
مدارک الزم:

1- درخواست و اعالم آمادگی از سوی شرکت با قید مشخصات مدیران و آدرس و شماره تماس ضروری.
2- رونوشت گواهی تشخیص صالحیت پیمانکار.

3- ارائه سند ماشین آالت حفاری تحت مالکیت و اجاره نامه دستگاه های استیجاری با قید نوع و مشخصات.
4- ارائه مدارکی دال بر توان فنی و مالی پیمانکار برای انجام عملیات مذکور.

5- ارائه رزومه )سابقه اجرائی مرتبط( در پنج سال اخیر به همراه تصویب قراردادهای منعقده مرتبط.
6- ارائه مدارک مربوط به ارزیابی کارفرمایان قبلی )با قید آدرس و شماره تماس نفرات مسئول کارفرمایان مربوطه(.

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران

پروژه خط 2 قطار شهری تبریز

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره  مورخ1392/3/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

آقای��ان محمدکاظم��ی خالدی ک��د ملی 1239738781 به س��مت 
رئی��س هیئت مدی��ره و مدیرعامل- مجید کاظم��ی خالدی کد ملی 
0065643021 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره- سجاد کاظمی 
خالدی کد ملی 0063624095 به س��مت عضو هیئت مدیره انتخاب 

گردیدند.
2- کلی��ه اوراق بهادار و تعهدآور چک ها قراردادها و حس��ابهای بانکی 
با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت سامان توسعه آسیا شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 208042 و شناسه ملی 10102495766

سال هفتادو دوم q  شماره q 20619  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(  شنبه 27 مهر q  1392 13 ذیحجه q  1434 19 اکتبر2013

خبر ویژه

یادداشت روز

صفحه2صفحه2

* تروریس��ت ها ب��ا خودروه��ای بمب گ��ذاری ش��ده 
غیرنظامیان را در 8 نقطه بغداد هدف انفجار قرار دادند 
که در نتیجه آن 65 نفر شهید و 199 نفر دیگر مجروح 

شدند.

* این انفجارها در بغداد و موصل انجام شد.
* نخست وزیر عراق: تروریست ها از سوریه وارد عراق می شوند.

* عم��ار حکیم در م��ورد به تعویق افت��ادن انتخابات 
پارلمانی عراق به هر بهانه ای هشدار داد.   صفحه آخر

* امض��ای ق��رارداد تس��لیحاتی پنتاگ��ون با 

عربستان و امارات.

* افشای نقش رژیم سعودی در بی ثبات کردن 

اوضاع داخلی لبنان.

* اعتصاب و تظاهرات قربانیان ریاضت اقتصادی 

در انگلیس و ایتالیا.

* ش��هادت 11 غیرنظام��ی در قنده��ار بر اثر 

حمله هوایی اشغالگران آمریکایی.    صفحه آخر

سازش در دقیقه 90
فاجعه اقتصادی آمریکا را به تعویق انداخت

* محمد پرورش مدیرعامل آبفای استان تهران: مردم تهران با 

20 درصد صرفه جویی جلوی افت فشار و قطعی آب را بگیرند.

* اگر 50 میلیون مترمکعب کسری آب در سامانه شرق تهران 

جبران نشود در پاییز امسال افت فشار را خواهیم داشت.

* وزیر تجارت: قیمت مرغ کیلویی 7 هزار تومان تثبیت 

می شود.

* توزیع اس��کناس و مسکوک نو به مناسبت عید غدیر

از امروز.                                                    صفحه4

وزارت نیرو: تهرانی ها با صرفه جویی
از قطع آب جلوگیری کنند

1+5 ذوق زده است
سهم مردم ایران چه بود؟!

65 شهید و 199 مجروحگزارش خبری تحلیلی کیهان
در سلسله انفجارهای بغداد و موصل

* ای��ن راهپیمایی با عنوان »جمعه ش��فافیت و صداق��ت« با حضور مردم 
انقالبی پس از اقامه نماز جمعه صورت گرفت.

* مردم در این راهپیمایی شعار »مرگ بر آمریکا« و »این است شعار ملت، 
شجاعت، شجاعت« سر دادند.                                                صفحه10

* جمعی از خانواده های شهدا با امضای 
طوم��اری ضم��ن اعتراض ب��ه توهین 
صورت گرفت��ه به امام)ره( و ش��هدا از 
سوی نوه ایشان، سکوت مؤسسه تنظیم 

و نشر آثار امام)ره( را محکوم کردند.
* مادر ش��هیدان کشوری: ما هرچه 
آبرو داریم از شهداست و امیدواریم 
خداوند نعیمه اشراقی را به راه راست 
هدایت کند که حداقل اگر مسلمان 
نیستند آزاده باشند؛ ما هرچه داریم 
از رهبری و والیت فقیه و شهداست.

در پی تحریف نظر امام)ره( و اظهارات سخیف نعیمه اشراقی صورت گرفت

اعتراض گسترده خانواده شهدا
به سکوت مرموز مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام)ره(

* فرزند ش��هید همت در نامه ای اعتراضی: آیا چنین کاری تیش��ه زدن به 
ریشه افکار و شخصیت  امام خمینی نیست؟

* فرزند ش��هید صنیع خانی: ظاهرا مؤسس��ه حفظ و نشر آثار امام)ره( تنها 
وظیفه انتش��ار کتاب های ایشان را برعهده گرفته و در مواردی که با سلیقه 
آنها متفاوت است، موضع گیری می کنند، اما در برابر این توهین آشکار هیچ 

موضع درستی را نمی گیرد.
* دختر شهید بروجردی: این توهین ها که در قالب خاطره مطرح می شود، 

ارزش های انقالب اسالمی را هدف قرار داده است.
* فرزند ش��هید محمدرضا دس��تواره: باید جلوی افراد در هر جایگاه که باش��ند و 
بخواهند به مقدسات ما یعنی شهدا و امام شهدا توهین کنند، گرفته شود.   صفحه10

در راهپیمایی بعد از نماز جمعه:

نمازگزاران تهرانی خواستار شفاف سازی دولت 
در مذاکرات هسته ای شدند

* مذاک��رات ژنو در حالی بازتاب جهانی پیدا کرده اس��ت که گروه 5+1 
نتوانسته ذوق زدگی خود از این مذاکرات را پنهان نماید.

* س��خنگوی کاخ سفید: طرح ارائه ش��ده از جانب ایران در ژنو از لحاظ 
جدیت و عمل گرایی بی سابقه بود.

* جی کارنی: من در این مدت به هیچ وجه شاهد چنین مذاکرات فشرده، 
مفصل، مستقیم و صریحی با هیئت ایرانی نبوده ام.

* ویلی��ام هیگ وزیر خارجه انگلی��س: دیپلمات ها برای اولین بار در این 
مذاکرات توانستند بحث های واقعی با نمایندگان ایران داشته باشند.

* وزیر خارجه آلمان: مذاکرات ژنو امید ما را مبنی بر این که رسیدن به 
یک راه حل دیپلماتیک امکان پذیر است تقویت کرد.

* کاتری��ن اش��تون: مذاکرات ژنو مفصل تری��ن و پرمحتواترین مذاکرات 
برگزار شده بین دو طرف بود.

* دیلی تلگراف: آورده ایران به این مذاکرات بیشتر از همه مواردی بود که 
در سال های گذشته ارائه کرده بود.

* فایننشال تایمز: 1+5 پذیرفته است که توافق نهایی باید براساس طرح 
3 مرحله ای ارائه شده از سوی ایران باشد.

* ای بی س��ی نیوز: در مذاکرات هسته ای بعدی با ایران باید به نتیجه ای 
ملموس دست یافت.                                                     صفحه3

* تغییر 70 مقام دولتی در هر هفته!
* دوویلپن: آمریکا در افغانستان، عراق و حتی لیبی شکست خورد

* روایت سایت اصالح طلب از مشکل کرم  خوردگی دولت

شیطان بزرگ و کوچک محرمند
دشمن چرا افکار عمومی ایران نامحرم !؟

راضی شده ؟!


