
با عنایت به مفاد مواد)4( و )12( ابالغیه شماره130890-83/11/17 )قانون برگزاری مناقصات(، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل ونق��ل کش��ور درنظر دارد عملیات تکمیلی زیرس�ازی قطعه3 در محور راه آهن تهران- هم�دان با برآورد اولیه حدود 

119میلیارد ریال را با ارزیابی کیفی و شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
مهلت و محل دریافت اس�ناد ارزیابی: پیمانکاران واجد ش��رایط می بایس��ت حداکثر تا 5 روز پس از درج آگهی به مهندس��ین 
مش��اور پل رود به نش��انی تهران- چهارراه ولیعصر- خیابان صبا جنوبی )برادران مظفر(- کوچه صدیقی- شماره18- طبقه سوم و 

چهارم  تلفن 66408802 مراجعه نمایند.
مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی: ظرف مدت حداکثر 14 روز پس از درج آگهی

محل تحویل اسناد ارزیابی: دفتر اداره کل امور پیمان ها و رسیدگی فنی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور به 
آدرس: تهران- بزرگراه مدرس- خیابان شهید وحید دستگردی )ظفر( خیابان شهید فرید افشار- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 

حمل ونقل کشور- طبقه دوم
تاریخ اعالم نتیجه ارزیابی کیفی: نتیجه ارزیابی کیفی حداکثر دو هفته پس از مهلت مقرر جهت تحویل اسناد اعالم می گردد.

ارائه اسناد و مدارک ارزیابی هیچگونه تعهدی در زمینه دعوت شرکت های پیمانکاری به مناقصه برای کارفرما ایجاد نمی کند.
 فرم آگهی الکترونیکی مناقصه از طریق صفحه الکترونیک IETS.Mporg.ir قابل دسترسی است.

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شماره92-6

وزارت راه و شهرسازی 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور 

اداره کل امور پیمان ها و رسیدگی فنی م الف 3456

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران- مدیریت بازرگانی
موضوع مناقصه: خرید تعداد 2 دستگاه کروماتوگرافی گازی بهمراه 6 عدد پمپ نمونه گیری، 6 عدد بال نمونه گیری 

DSD -90018- TR گاز طبیعی طی تقاضای شماره TEDLAR BAG و 6 عدد
تاریخ، مهلت، نشانی محل دریافت و تحویل استعالم کیفی مناقصه گران:

از کلی��ه تولیدکنن��دگان مربوط��ه دعوت بعمل می آید حداکثر ظ��رف مدت دو هفته از تاریخ انتش��ار آخرین آگهی 
 WWW.MONAGHESE.NIOPDC.IR و WWW.IETS.MPORG.IR  روزنام��ه با مراجعه به س��ایتهای
بخش مناقصات س��تاد نس��بت به تکمیل فرم ارزیابی کیفی مربوط به مناقصه گران اقدام و این فرم را بهمراه س��ایر 
مدارک درخواس��تی به اداره خریدهای داخلی این شرکت واقع در تهران- خیابان ایرانشهر شمالی- روبه روی پارک 

هنرمندان- جنب خیابان برادران شاداب- پالک1- طبقه دوازدهم تحویل نمایند.
تلفن های تماس: 84121032-88327085

نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: ارائه ضمانتنام��ه بانکی بمبلغ 44/000/000ریال و یا واریز وجه نقد به 
حساب شرکت الزامی می باشد.

فراخوان مناقصه عمومی 
دو مرحله ای

م الف 3401

نوبت دوم

دستگاه مناقصه گذار: شرکت آب و فاضالب مراغه
موض�وع مناقصه: عملیات حفاری، نصب انش��عابات آب و لوله گذاری 

شبکه آب مراغه
محل اجراء: شهر مراغه

محل تامین اعتبار: از محل اعتبارات جاری شرکت
مبلغ برآورد اولیه مناقصه: 1/149/085/000 ریال

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 90/000/000 )نود میلیون ریال(
حداقل رتبه مورد نیاز شرکت در مناقصه: رتبه 5 آب

مهلت دریافت اسناد: 92/8/25 )تا ساعت 14(
محل دریافت اس�ناد وارائه پیشنهادات: امور حقوقی و قراردادهای 

شرکت آبفای مراغه به شماره تماس: 0421-2228911-12
تاریخ و محل تحویل اسناد: ش��رکت کنندگان می توانند پیشنهادات 
خود را تا ساعت 9/30 روز چهارشنبه مورخه 92/9/6 به دبیرخانه آبفای 

مراغه در قبال اخذ رسید تحویل نمایند.
تاریخ بازگشائی پاکات: 92/9/6 )ساعت 10/30( محل شرکت آب و 

فاضالب مراغه اتاق جلسات
دستگاه نظارت: حوزه معاونت بهره برداری و توسعه شرکت

هزینه خرید اس�ناد: 300/000 ریال )سیصدهزار ریال( می باشد که 
باید به حساب شماره 0106370474006 بانک ملی شعبه مراغه واریز 

و فیش نقدی جهت تحویل اسناد ارائه گردد.
- به پیش��نهادات فاقد امضاء، مش��روط، مخدوش وپیشنهاداتی که بعد 

از مدت مقرر این آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- ضمنا هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باش��د 
و ش��رکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیش��نهادات مختار اس��ت و سایر 

اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
http://iets. mporg.ir سایت ملی مناقصات

http:// tender. bazresi.ir سایت سامانه کشوری
www.abfa-maragheh.ir سایت آب و فاضالب مراغه

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای

92/4

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب مراغه 
سهامی خاص

شماره ثبت 2443

شرکت آب و فاضالب مراغه

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1392/6/7 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

آق��ای والت��ر علین به ش��ماره مل��ی 2754018034 به س��مت رئیس 
هیئ��ت مدیره و آق��ای عزت اله زائری به ش��ماره ملی 2090897104 
به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم کارولین الزاروف به ش��ماره 
ملی 0049826700 به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای سرکز سرحاد 
چمکی به شماره ملی 2751744303 خارج از اعضای هیئت مدیره به 

سمت مدیرعامل.
کلی��ه اوراق به��ادار و تعه��دآور از جمله قراردادها ، چکها ، س��فته ها و 
ب��روات و دیگ��ر اوراق تعهدآور ب��ا امضای مدیرعام��ل و یکی از اعضای 
هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت و در غیاب مدیرعامل امضای دو نفر 
از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. در مورد 
اوراق غیرتعهدآور امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره با 

مهر شرکت کفایت می کند.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد 1426013

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی اطلس سهامی خاص 
به شماره ثبت 7540 و شناسه ملی 10100336796

م الف 71824

بارکد 1472441

آگهی تغییرات شرکت بین المللی نگارنصر شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 182345 و شناسه ملی 10102245264

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1392/3/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت 
دو س��ال بقرار ذیل: مجید حس��ینعلی زاده خراس��انی 1288727801 به نمایندگی از بنیاد تعاون بسیج 10101365114 به عنوان 
رئیس هیئت مدیره و سیدعلی صالح نژاد امرائی 2259155332 به نمایندگی از مؤسسه تامین مسکن بسیجیان 10100337442 به 
عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی آذین 1286685117 به نمایندگی از مؤسسه علمی آموزشی رزمندگان اسالم به عنوان 
عضو هیئت مدیره و و غالمحس��ن تقی نتاج 5689642991 به نمایندگی از ش��رکت ریل ترابر سبا 10104059320 به عنوان نایب 
رئیس هیئت مدیره و محمدرضا جهانسوز 3255724457 به نمایندگی از مؤسسه فرهنگی هنری رزمندگان اسالم 10100350046 
ب��ه عنوان عض��و هیئت مدیره و حمیدرضا محم��د تقی زاده قوچان��ی 0320050823 به نمایندگی از مؤسس��ه تامین اقالم مصرفی 
بسیجیان 10101275735 به عنوان عضو هیئت مدیره و محمدابراهیم کریمی 5729567782 به نمایندگی از مؤسسه تامین درمان 
بس��یجیان 10100342160 به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور از جمله قراردادها، 
س��فته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر 
ش��رکت و امض��اء چک ها با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی همراه با مهر ش��رکت و در غیاب مدیرعامل ب��ا امضاء رئیس هیئت مدیره و 
مدیرمالی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسالت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء جانشین 
وی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز 10100439645 بسمت بازرس اصلی و شرکت حسابرسی 
کوثر بنیاد تعاون بس��یج 10102018660 بس��مت بازرس علی البدل بمدت یک س��ال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاریجهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
م الف 71156

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1392/4/17 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

مل��ی ش��ماره  ب��ه  منصورخاک��ی،  محمدابراهی��م  آق��ای 
 4-393454-004 به نمایندگی از گروه توس��عه ملی به عنوان 
رئیس هیئت مدیره؛ آقای خس��رو خواجه حسنی، به شماره ملی 
9-983932-583 ب��ه نمایندگ��ی از ش��رکت آزادراه قزوی��ن-
زنجان به عنوان نایب رئیس هیئ��ت مدیره؛ آقای رضا بختیاری، 
به ش��ماره ملی 1-958379-397 به نمایندگی از شرکت ملی 
مس��کن و صنایع س��اختمانی به عنوان عضو هیئت مدیره؛ آقای 
عبداهلل رفعت، به ش��ماره ملی 1-967139-481 به نمایندگی 
از ش��رکت مدیریت س��رمایه گذاری بانک ملی ای��ران به عنوان 
عض��و هیئت مدیره؛ آق��ای مصطفی اس��دالهی، به ش��ماره ملی
 7-991007-528 ب��ه نمایندگ��ی از بان��ک مل��ی ای��ران ب��ه 
عن��وان عضو هیئت مدیره؛ آقای رضا منصوری، به ش��ماره ملی

 5-284726-060 به عنوان مدیرعامل.
- کلیه اس��ناد و م��دارک تجاری تعهدآور، س��فته ها و چک ها با 
امض��ای متفق مدیرعامل و یکی از اعض��ای هیئت مدیره با مهر 
شرکت معتبر و کلیه مکاتبات و قراردادها با امضای مدیرعامل و 

مهر شرکت معتبر می باشد.

بارکد 1645547

آگهی تغییرات شرکت چاپ و نشر 
بانک ملی ایران شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 125300 
و شناسه ملی 10101687420

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

م الف 72439

صنایع مهام درنظر دارد انجام امور تاسیس�اتی خود 
را شامل )تعمیر و نگهداری و راهبری مراکز حرارتی 
و برودتی و لوله های محوط�ه کارخانجات( به مدت 
یک سال طبق شرایط مناقصه از طریق مناقصه عمومی 
به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. از کلیه متقاضیان 
دعوت می ش��ود حداکثر به مدت سه روز از تاریخ انتشار 
این آگهی به آدرس ذیل آگهی مراجعه و اسناد مناقصات 

فوق را دریافت نمایند.
* الزم ب��ه ذکر اس��ت ارای��ه معرفی نامه الزام��ی بوده و 

هزینه ای بابت واگذاری اسناد اخذ نخواهد شد.
* میزان سپرده ش�رکت در مناقصه به شرح اسناد 

مناقصه.
* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. صنایع 

مهام در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
* برگزاری جلسه کمیسیون به صورت غیرحضوری می باشد.

آدرس:
ته�ران- انته�ای اتوب�ان ش�هید بابائ�ی- ج�اده 

اختصاصی پارچین- صنایع مهام.
ته�ران- ج�اده خ�اوران- بعد از پاکدش�ت- جاده 

اختصاصی پارچین- صنایع مهام
دورنگار 36022057

آگهی مناقصه عمومی
 شماره: 92/2-18

م الف3473

جناب آقای مهندس سید علی مقدم
ارتح��ال والد بزرگوارتان را به جنابعالی و س��ایر بازماندگان محترم از 
طرف خود و س��ایر همکاران تسلیت می گویم و برای آن فقید سعید 

رحمت و غفران واسعه الهی از خداوند مسئلت می نمایم.
دفتر مقام معظم رهبری

                                             محمدی گلپایگانی

سال هفتادو دوم q  شماره q 20632  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه16صفحه ویژه نامه عکس و نیازمندي های ویژه تهران( دو شنبه 13 آبان q  1392 29 ذیحجه q  1434 4 نوامبر2013

خبر ویژه یادداشت روز

صفحه2

می گویند همه گزینه ها روی میز است حاال مثال چه غلطی می خواهند بکنند؟!

عراقچی: 13 آبان روز انزجار مردم
از سیاست های خصمانه آمریکاست

ضرورت تداوم شعار مرگ بر آمریکا در راهپیمایی انقالبی 13 آبان

جیغ بنفش شیطان بزرگ
از مقاومت مردم ایران

هر دولتی به آمریکا اعتماد کند
ضربه خواهد خورد

رهبر انقالب در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان:

* عملیات گسترده ارتش سوریه برای سرکوب 

تروریست ها در حومه دمشق.

* آماده باش امنیتی در مصر؛ محاکمه مرس��ی 

امروز آغاز می شود.

* تیرگی روابط واشنگتن و اسالم آباد به دنبال 

هالکت رهبر طالبان.

* ت��رور وزی��ر جن��گ و چند ژنرال اس��رائیل 

نافرجام ماند.                               صفحه آخر

افغانی ها در اعتراض به کشتار غیرنظامیان 
شعار  »مرگ بر آمریکا« سر دادند

صفحه2

* 13 آبان به گروه خاصی تعلق ندارد بلکه متعلق به همه 
مردم ایران است.

* مذاکرات کارشناس��ی ایران و گروه 1+5 در وین بسیار 
خوب و روشنگر بود و ما راضی هستیم.

* هنوز نش��انه ای از فقدان اراده سیاس��ی در طرف مقابل 
ندیده ایم.

* مجلس ش��ورای اس��المی هرگون��ه اج��رای داوطلبانه 
پروتکل ها را برای دولت ممنوع کرده است.

* اجرای پروتکل الحاقی منوط به تصویب مجلس است. صفحه2

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: س��وابق عملکرد آمریکا نش��ان می دهد 
موضوع هسته ای تنها بهانه ای برای ادامه دشمنی با ایران است.

* به مذاکرات جاری خوش بین نیس��تم چرا که معلوم نیست نتایجی را که 
ملت انتظار دارد به همراه بیاورد اما معتقدیم این تجربه ایرادی ندارد به شرط 

اینکه ملت بیدار باشد و بداند چه اتفاقی دارد می افتد.
* توصیه من به مس��ئولین عرصه دیپلماس��ی و مذاکره این است که مراقب 

باشید، لبخند فریب گرانه دشمن، شما را دچار اشتباه و خطا نکند.
* اینها )تیم مذاکره کننده ایرانی( فرزندان انقالب و مأموران جمهوری اسالمی 
هستند که با تالش فراوان در حال انجام دادن مأموریت سخت خود می باشند. 

هیچ کس نباید آنها را تضعیف کند، مورد توهین قرار دهد یا سازشکار بداند.
*امروز بعد از گذشت بیش از سه دهه، سفارتخانه های آمریکا در کشورهای اروپایی 
که شرکای آمریکا هستند، النه جاسوسی نامگذاری می شود که این موضوع نشان 

می دهد جوانان ما بیش از سی سال، از تقویم تاریخ دنیا جلوتر بودند.
* موضوع س��تیزه با استکبار و روز ملی مبارزه با استکبارجهانی، یک مسئله 

اساسی و برخاسته از تحلیلی درست است.
* بعض��ی ب��ا خط گیری از رس��انه های بیگانه در تالش��ند با گم��راه کردن 
افکارعمومی، اینگونه القا کنند که اگر در مسئله هسته ای تسلیم شویم، همه 
مشکالت اقتصادی و غیراقتصادی حل می شود.                        صفحه3

* سازمان ها و تشکل های سیاسی طی بیانیه های جداگانه از مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی 13 آبان دعوت کردند.
* وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: دکترین استکبارستیزی از مبانی اصلی گفتمان انقالب اسالمی است.

* جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: شعار مرگ بر آمریکا شعاری منطقی، برآمده از حقیقت، منطبق بر آرمان های انقالب اسالمی است.
* جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی: امروز گفتمان انقالب اسالمی گفتمان برتر و مورد توجه ملت های مسلمان و مستضعفان جهان است.

* جامعه اسالمی مهندسین: روز 13 آبان، روز حضور آگاهانه مردم در خیابان هاست.                           صفحه10

* جواد رضایی پور عضو بس��یج دانشجویی دانش��گاه امیرکبیر: آمریکا باید 
بدان��د ک��ه تحت هر ش��رایطی اصل غنی س��ازی را حف��ظ خواهیم کرد و 
تاسیسات هسته ای ما نیز تعطیل نخواهد شد.                         صفحه5

* رئی��س هیئت عامل ایدرو: خ��ودرو تا پایان 

سال گران نمی شود.

* ایران و ترکیه در مرز بازرگان شهرک صنعتی 

مشترک احداث می کنند.

* در 7 م��اه گذش��ته ت��راز بازرگان��ی ایران با 

88کشور مثبت شد.

* اع��الم جزئیات واگذاری س��هام 8 وزارتخانه 

بخش خصوصی.                           صفحه4 به 

ریاست مجمع جهانی کشورهای صادرکننده گاز 
به ایران سپرده شد

با صدور بیانیه های جداگانه صورت گرفت

فراخوان سازمان ها و تشکل های سیاسی
 برای حضور در مراسم 13 آبان

رشته های 
خط سازش

 پنبه شد
روایت یک عضو اپوزیسیون

از عقده حقارت روشنفکرنمایان 
* تعلیق هسته ای ایران آرزویی نشدنی است


