
ورزش��ی  کیه��ان  مجل��ه 
خواندنی،  مطال��ب  حاوی 
تحلیل،  گزارش، مصاحبه، 
میزگرد و آخرین اخبار از 
ورزش ایران و جهان امروز 
)شنبه- 4 آبان( در سراسر 
کشور منتشر شد. در این 

شماره می خوانیم:
* موان��ع درونی و بیرونی 
هفته(،  )چشم انداز  ورزش 
میزگرد ماه با حضور کاظم 
اولیای��ی، امی��ر عابدین��ی 
و مه��دی ت��اج در کیهان 
ورزشی، نگاه چندبعدی به 
محمد موسوی والیبالیست 

تیم ملی، ایکرکاس��یاس از نیمکت بیم دارد، به اس��تقبال ال کالسیکو اسپانیا 
و نبرد میلیاردرها، گزارش مس��ابقات وزنه برداری جهان در لهس��تان، گزارش 
مس��ابقات فوتبال لیگ برتر، دسته های اول و دوم باشگاه های ایران، انتخابات 
کش��تی و مس��ائل روز آن، گزارش مسابقات لیگ فوتبال باش��گاه های اروپا و 
لیگ قهرمانان و... به همراه پوس��تر: س��یدجالل رافخایی مهاجم ملوان و تیم 

فجر سپاسی شیراز

مجله کیهان ورزشی منتشر شد

موضوعمزایده:اجاره یک دس��تگاه کانکس جه��ت کاربری آهنگری به صورت اجاره 
بدون اخذ س��رقفلی در پایانه بار قزوین تضمین شرکت در مزایده مبلغ 10/920/000 
ریال به صورت فیش واریزی نقدی یا ضمانت نامه بانکی و یا اوراق مش��ارکت و یا چک 

بانکی تضمین شده می باشد.
مهلتومحلدریافتاسناد: تا پایان وقت اداری روز شنبه 1392/8/11 به آدرس ذیل

مهلتومحلارائهپیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز شنبه 1392/8/25 به آدرس ذیل
زمانومحلبازگشائیپیشنهادات:ساعت 11 صبح روز یکشنبه 1392/8/26 به آدرس ذیل

لذا جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به آدرس: قزوین- بلوار نوروزیان- بلوار حج- بن بس��ت اول 
کد پس��تی 46161-34149 اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان قزوین )امور اداری( یا به 

سایتhttp://iets.mporg.irمراجعه نمایند.

آگهی مزایده
ادارهکلحملونقلشماره 5-92)نوبت اول(

وپایانههایاستانقزوین

روابط عمومی
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان قزوین

روابط عمومی شرکت پایانه های نفتی ایران 

شرکتپایانههاینفتیایران در نظر دارد 2دستگاهبازرسیبدنیالکترونیکی(GATE WAY) را از طریق مناقصه 
عمومی خریداری نماید.

91/65/FD:1-شمارهمناقصه
)GATE WAY( 2-شرحمختصرکاالومقدارموردنیاز: 2 دستگاه بازرسی بدنی الکترونیکی

3-مبلغتضمینشرکتدرمناقصه:مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 12/000/000 )دوازده میلیون( ریال می باشد.
4-نوعتضمینشرکتدرمناقصه:ضمانت نامه بانکی معتبر یا واریز وجه نقدی به حساب شرکت پایانه های نفتی ایران.

5-نامونش�انیمناقصهگزارومکانگش�ایشپاکات: تهران- میدان آرژانتین اول خیابان بیهقی روبروی بانک س��امان 
پالک28 س��اختمان ش��ماره 11 شرکت ملی نفت ایران- طبقه اول- دفتر هماهنگی شرکت پایانه های نفتی ایران اداره خرید و 

خدمات کاال تلفن 88732221 و 88536216 داخلی 21442 نمابر 88534824
6-مح�لدریافتاس�نادمناقصهوتحویلپیش�نهادهایمناقصهگران: مناقصه گران می توانند جهت دریافت اس��ناد 
مناقصه و تحویل پیش��نهادهای فنی و مالی پس از واریز مبلغ 200/000 ریال به ش��ماره حس��اب 0103895685007 بانک 
صادرات شعبه مرکزی خارک به نام شرکت پایانه های نفتی ایران صبح ها از ساعت 9 الی 12 و بعدازظهر از ساعت 14 الی 15:30 

به همراه معرفی نامه به آدرس مناقصه گزار مندرج در بند 5 مراجعه نمایند.
7-آخرینمهلتدریافتاسنادمناقصه: 14 روز پس از انتشار نوبت دوم درج فراخوان در روزنامه های کثیراالنتشار.

8-آخرینمهلتارایهپیشنهادها:14 روز پس از پایان مهلت دریافت اسناد مناقصه
9-زمانگشایشپیشنهادهایفنیمناقصهگران: 2 روز کاری پس از پایان زمان ارایه پیشنهادها )در صورت کامل بودن 

تعداد پیشنهادهای دریافتی(
-متقاضیانجهتاطالعاتبیشترمیتوانندبهنشانیاینترنتیذیلمراجعهنمایند.

WWW.NIOC-IOTC.COM
WWW.SHANA.IR

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی
2 دستگاه بازرسی بدنی الکترونیکی )GATE WAY(  فرودگاه خارک 

تجدید- نوبت اول 
شرکتملینفتایران

شرکتپایانههاینفتیایران(سهامیخاص)

شرکتتوزیعنیرویبرقاستانیزددر نظر دارد عملیاتتعویضسیمباکابلخودنگهدار
بهروشخطگرمفاز17واصالحروش�ناییمعابرجادهسنتو(کلیددردست)درحوزه
مدیریتبرقمهریزرا مطابق دستور کارهای مربوطه و طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد 

شرایط )در قالب یک موضوع( واگذار نماید:
لذا کلیه شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط، در صورت تمایل می توانند از تاریخ 1392/8/6 لغایت 
1392/8/16 جهت تهیه اس��ناد مناقصه با ارائه معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ 212.000 )با 
احتساب ارزش افزوده( به حساب شماره 0101822916006 بانک صادرات شعبه مارکار یزد به 
نام شرکت توزیع برق استان یزد به آدرس یزد- بلوار منتظر قائم- شرکت توزیع برق استان یزد- 
امور بازرگانی مراجعه نمایند. در ضمن پیش��نهاددهندگان جهت پاسخگویی به سؤاالت احتمالی 
با ش��ماره تلفن 6248989-0351 تماس حاصل نمایند. ذکر ش��ماره مناقصه روی پاکت الزامی 
وحضور پیش��نهاددهندگان درجلسه آزاد می باشد. هزینه چاپ آگهی در روزنامه و کلیه کسورات 
قانونی به عهده برنده مناقصه می باش��د. ش��رکت توزیع نیروی برق استان یزد در ردیا قبول کلیه 

پیشنهادها مختار است. الزم به ذکر اینکه:
1-محلاجرا: حوزه عمل برق امور مهریز.

2-مدتاجرا: شش )6( ماه شمسی.
3-ضمانتنامهبانکیشرکتدرمناقصه: به مبلغ کل 385.000.000 ریال )سیصد و هشتاد 

و پنج میلیون ریال(.
آخری��ن مهلت تحویل پیش��نهادها س��اعت 9 صبح روز سه ش��نبه 1392/8/28 بوده و بازگش��ایی 
پیش��نهادها نیز در س��اعت 10 صبح روز سه شنبه 1392/8/28 با حضور اعضاء کمیسیون معامالت 
انجام می گردد. مناقصه عمومی دومرحله ای )دردو جلس��ه برگزار می گردد( می باشد. به پیشنهادات 
مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر 
داده نخواهد شد. ضمنا این آگهی در سایت توانیر به آدرسwww.tender.tavanir.org.ir و 

پرتال جامع شرکت توزیع برق استان یزد قابل دسترسی می باشد.

آگهی مناقصه عمومی 
شرکتتوزیعبرقاستانیزدشماره: 170/603

نوبتدوم

شرکت توزیع برق استان یزد

با توجه به اینکه کلیه تشریفات قانونی مربوط به ارزیابی و تعیین بهاء عادله عرصه، اعیان و اشجار باغات روستای
روار(رودبار)ازتوابعشهرس�تانس�روآباددراستانکردس�تانواقعدرزیرترازدریاچهسدداریان 
وفق مقررات الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی 
دولت مصوب سال 1358 شورای انقالب انجام شده، لکن تاکنون انجام معامله قطعی مربوط به آن امالک بدلیل 
اس��تنکاف مالکین و صاحبان حقوق ممکن نگردیده اس��ت، به تجویز ماده 8 الیح��ه قانونی فوق الذکر به مالکان 
و صاحب��ان حقوق واقع در محدوده مذکوراعالممیگرددظرفمهلت15روزازتاریخانتش�اراینآگهی
بادردس�تداشتناسنادمثبتهبهدفترحقوقیش�رکتتوسعهمنابعآبونیرویایران-طرحملی
س�دونیروگاهداریانواقعدرشهرستانپاوه-روستایوراءجهتهماهنگیوانجامسایرتشریفات
قانونیمربوطبهانتقالقطعیامالکصدراالش�ارهمراجعهوگواهیحضورخودراازمس�ئولحقوقی
وتملکاراضیطرحدریافتنمایند، در غیر اینصورت ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیئت کارشناس��ی 
برآورد گردیده )موضوع ماده 4 الیحه قانونی مذکور( به صندوق ثبت محل، تودیع و جهت انتقال امالک از طریق 

دادستان محترم محل اقدام خواهد شد.

آگهی تملک اراضی سد داریان
آگهی موضوع ماده 8 الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی

 و امالک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت
 مصوب سال 1358 شورای انقالب

نوبتاول

مالف3316

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

معاون��ت آماد و پش��تیبانی نی��روی انتظام��ی جمهوری 
اس��المی ایران در نظر داردتع�داد3قلمکاالیمورد
نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 
نمای��د. تولیدکنندگان و تامین کنندگان واجد ش��رایط و 
دارای م��دارک قانونی می توانند همه روزه به جز روزهای 
تعطیل با در دس��ت داش��تن معرفی نامه و رس��ید بانکی 
بمبلغ بیس��ت و پنج ه��زار )25/000( ریال بابت هر قلم 
واریزی بحس��اب 8001 بنام خزانه ن��زد بانک ملی ایران 
به مرکز خرید ای��ن معاونت واقع در تهران- کیلومتر 18 
جاده مخصوص کرج- جنب خ داروپخش- خ 63 )ملک( 
پایین ت��ر از بانک قوامین پالک 12 )طبقه دوم اداره اقالم 
س��رمایه ای تخصصی( مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت 
و پیش��نهادهای خود را تا ساعت 17/00 مورخ 92/8/18 
به صندوق پیشنهادات مستقر در دبیرخانه آن مرکز ارائه 

نمایند.
ضمنا هزینه چاپ آگهی برعهده برندگان مناقصه می باشد.

الف:یخسازب)میزاداری
ج)دیزلژنراتور

آگهی مناقصه عمومی
 )یک مرحله ای(

معاونت آماد و پشتیبانی ناجا مالف3348

سال هفتادو دوم q  شماره q 20624  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(  شنبه 4 آبان q  1392 20 ذیحجه q  1434 26 اکتبر2013

خبر ویژه یادداشت روز

* ب��ا اج��رای عملی��ات پاکس��ازی تروریس��ت ها 

چند منطقه مهم سوریه به دست ارتش افتاد.

* اس��المگرایان تون��س خش��ونت طلبی مخالفان 

دولت را محکوم کردند.

* جهاد اسالمی: گزینه مقاومت تنها سالح مبارزه 

با صهیونیست هاست.

* 5 کش��ته و 50 مج��روح در ناآرامی های دو روزه 

شمال لبنان.                               صفحهآخر

ازسویروزنامهگاردینصورتگرفت

افشای شنود مکالمات مرکل
اروپا: دیگر به آمریکا اعتماد نداریم

* رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: خانواده های مرفه 

داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند.

* از س��وی هیئ��ت وزی��ران مصوبه ط��رح مهرآفرین

 لغو شد.

* دالر 1226 تومانی فقط به گندم تعلق می گیرد.

* مدیرعام��ل تامی��ن اجتماع��ی خب��ر داد: 19 دی 

آخرین  مهلت کارفرمایان برای بخشودگی جرایم.

                       صفحه4

پسازپایانیافتنواحدهاینیمهتمام

ساخت مسکن مهر
متوقف می شود

* بر اثر انفجار دو خودروی بمب گذاری شده در منطقه وادی البردی در حومه دمشق دست کم 40 تن کشته 
و 90 تن دیگر زخمی شدند.

* تروریست های مورد حمایت غرب و عربستان به دلیل شکست های سنگین از ارتش سوریه مردم عادی را 
هدف قرار می دهند.                                                                                                صفحهآخر

40 کشته و 90 مجروح  
در عملیات تروریستی حومه دمشق

* مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری و پس 
از مذاکرات فنی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین برگزار می شود.
                                صفحه2

روزنامهبهارکلیدزد

اصالح طلبان حمله به والیت ائمه اطهار را  از سر گرفتند

درژنوصورتمیپذیرد

مذاکرات کارشناسی ایران و 5+1
چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری

اهانتوندیشرمنبهایرانیها
آمریکاتاییدمیکند،داخلیهاتکذیب!

آیاشرمنشایستگیمذاکرهباایرانرادارد؟

* برخ��ی جریان های سیاس��ی در حالی به تیتر روز چهارش��نبه کیهان 
که به پیش��نهاد تحریم مذاکره با وندی شرمن اختصاص داشت، واکنش 
منفی نشان دادند که بازخوانی منابع غربی و جمالت وندی شرمن، جای 

کمترین تردیدی در اظهارات توهین آمیز او باقی نمی گذارد.
* لس آنجلس تایمز: او )شرمن( درباره ایرانی  ها گفت؛ ما می دانیم فریب 

و نیرنگ بخشی از دی ان ای آنهاست!
* سایت بی بی سی فارس��ی به نقل از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با 
فرافکنی از موضوع گفت: منظور شرمن دی ان ای ایرانی ها نبود! و این در 
حالی است که شرمن در مصاحبه خود روی عبارت ایرانی ها تأکید دارد.

* واشنگتن پست به نقل از آسوشیتدپرس: شرمن در جلسه خود با سنا 
گفته بود؛ فریب و نیرنگ بخشی از دی ان ای سران ایران است!

* سؤال واشنگتن پست از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: شما می گویید 
ایشان )وندی شرمن( در این اظهارات )اظهارات توهین آمیز به ایرانی ها( 

دچار خطای لفظی شده است؟
* پاسخ خانم هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: نه، نه به هیچ وجه.

* س��ؤال واش��نگتن پس��ت؛ بین بی اعتمادی عمیق و اینکه گفته شود 
فریب��کاری در DNA آنهاس��ت تفاوت وج��ود دارد، ای��ن یعنی هرگز  

نمی تواند تغییر کند درست است؟
* خانم هارف: من نمی دانم - فکر می کنم بیشتر از آنچه گفتم توضیحی 
ندارم!                                                                     صفحه2

* روز چهارش��نبه 92/8/1 و در آس��تانه عی��د غدیر، 
روزنامه بهار یکی از روزنامه های ارگان جبهه اصالحات 
با چ��اپ یادداش��تی در صفحه اول خ��ود، روال قبلی 
مدعیان اصالحات در نفی والیت ائمه اطهار)ع( و انکار 
انتصاب آنان از سوی خداوند تبارک و تعالی را کلید زد.
* آغاز دوباره حمالت جبهه اصالحات به عقاید شیعی 
و نف��ی حاکمیت دینی در حالی اس��ت که نش��ریات 
وابس��ته به جبهه یاد ش��ده در دوران حاکمیت دولت 
اصالحات، تالش گسترده ای را برای حذف والیت ائمه 

اطهار)ع( تدارک دیده و به صحنه آورده بودند.

* با توجه به سابقه جبهه اصالحات در حمله یک سویه 
به باورهای اس��المی و مخصوصا اعتقادات شیعی، این 
احتم��ال قوت می گیرد ک��ه اقدام اخی��ر روزنامه بهار 
حرکتی از نوع »حساسیت س��نجی« ب��رای آغاز دوباره 

حمالت قبلی باشد.
* یادداش��ت نویس روزنامه بهار ک��ه از اعضای نهضت 
آزادی اس��ت با نس��بت دادن فهم ناقص و ناصحیح از 
آی��ات قرآن و دره��م آمیختن آن ب��ا روایات مجعول، 
عقاید شیعی را به اختالف افکنی در امت اسالمی متهم 
کرده است!                                         صفحه8

رازها 
و رمزهای 

سوریه
صفحه2صفحه2

*  DNA بی غیرتی در جماعت توجیه گر اهانت مقام آمریکایی
* با ایران نمی شود جنگید؛ امید پرز به بازسازی فتنه سبز

خرازیوظریف
همانحرفکیهانرامیزنند


