
شرکت گاز اس�تان آذربایجان شرقی درنظر دارد ساخت 
و نصب 1200 انش�عاب شهرستان کلیبر و خداآفرین را به 

پیمانکار ذیصالح واگذار نماید.
بدین منظور از کلیه ش��رکتها و پیمانکاران ذیصالح که دارای 
حداقل پایه5 تأسیس��ات و تجهی��زات از معاونت برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی کشور بوده و توانایی تهیه ضمانت نامه شرکت 
در مناقص��ه بانکی به مبلغ 50/000/000 )پنجاه میلیون ریال( 
را دارند دعوت می نماید حداکثر تا 10 روز پس از انتشار نوبت 
دوم ای��ن آگهی، اعالم آمادگ��ی کتبی خود را ب��ه همراه فرم 
تکمیل شده ارزیابی و مدارک مندرج در فرم ارزیابی به نشانی 
تبریز- خیابان آزادی- مابین چهارراه الله و کوی فیروز شرکت 
گاز اس��تان آذربایجان شرقی طبقه سوم امور پیمانها اتاق 304 

ارسال نمایند.
ضمناً در اسناد مناقصه توزیعی، تاریخ تحویل پاکات و گشایش 

پیشنهادات قید گردیده است.
فرم و مدارک الزم جهت ارزیابی پیمانکار در س��ایت ش��رکت، 
بنش��انی WWW.nigc-eazar.ir در دسترس متقاضیان 

می باشد.
هزینه آگهی روزنامه بعهده شرکت برنده مناقصه می باشد.

تلفن     0411-4448095
دورنگار 0411-4447089

آگهی 
فراخوان مناقصه
شرکت گاز استان آذربایجان شرقیشماره: 92-68

روابط عمومی شرکت گاز
 استان آذربایجان شرقی

نوبت دوم

دعوت به همکاری
یک موسسه مطبوعاتی معتبر

رجوع به صفحه3

اناهلل و اناالیه راجعون

خانواده محترم عسگراوالدی
فقدان مجاهد فی سبیل اهلل و یار دیرین امام)ره( و رهبری و اسوه متانت 
و اخالق مرحوم حاج حبیب اهلل عسگراوالدی را خدمت آن خانواده 
محترم تس��لیت عرض می نمائیم و از خداون��د منان علو درجات برای 

آن مرحوم و صبر و شکیبایی برای بازماندگان محترم مسئلت داریم.
شرکت جنوب تاسیسات- شیرالی   

دانش�گاه تربیت مدرس در نظر دارد س�رویس های ایاب و ذهاب 
خوابگاهه�ای دانش�جویی به دانش�گاه و بالعک�س را طبق برنامه 
زمان بندی ش��ده از تاریخ 92/9/1 لغایت 93/8/30 به پیمانکاران واجد 
ش��رایط )حقوقی( واگذار نمای��د. داوطلبان ش��رکت در مناقصه پس از 
نش��ر آگهی با توجه به تاریخ فروش اس��ناد با ارائ��ه معرفینامه کتبی و 
رس��می در ساعات اداری به نش��انی: تهران، بزرگراه جالل آل احمد، پل 
نصر، دانش��گاه تربیت مدرس، س��اختمان مرکزی، مدیری��ت امور مالی 
)تلف��ن: 82884140( خان��م عباس آبادی مراجعه و پ��س از واریز مبلغ 
200،000 ری��ال به حس��اب ش��ماره 143395316 بان��ک تجارت نزد 

مدیریت روابط عمومی دانشگاه
م الف 3521

آگهی
 مناقصه 

دانشگاه تربیت مدرس

ش��عبه تربیت مدرس )قابل واریز در کلیه ش��عب بانک تجارت( و با ارائه نوبت دوم
رس��ید بانکی اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مفاد آن پیشنهادات 
خود را تنظیم و حداکثر تا س��اعت 15 روز 92/8/20 به نش��انی مذکور 
تسلیم نمایند. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 800،000،000 ریال به 
صورت ضمانتنامه بانکی یا چک تضمینی در وجه دانشگاه تربیت مدرس 

می باشد.
سایر شرایط:

1- دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
2- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

3- ارائ��ه تاییدیه وزارت کار و ام��ور اجتماعی و رعایت طرح طبقه بندی 
مشاغل.

4- آدرس اینترنتی دانشگاه www.modares.ac.ir می باشد.

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

رجوع به صفحه3

اصالح و تمدید
 فراخوان ارزیابی کیفی 

مناقصه گران 
شماره 92/15

شرکت 
ارتباطات 
زیرساخت

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
نوبت دوم

م الف 3509

سال هفتادو دوم q  شماره q 20634  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( چهار شنبه 15 آبان q  1392 2 محرم q  1435 6 نوامبر2013

خبر ویژه

یادداشت روز

صفحه2

یورش مأموران آل خلیفه به عزاداران حسینی در بحرین

* نیروهای رژیم آل  خلیفه در اقدامی ضداسالمی به شرکت کنندگان در مراسم ماه محرم در بحرین یورش بردند.
* نظامیان آل  خلیفه با پرتاب گازهای اشک آور و سمی شماری از عزاداران را مجروح یا مسموم کردند.

* تعدادی از زنان، کودکان و افراد سالمند که در این مراسم حضور داشتند به علت استنشاق گاز اشک آور دچار خفگی شدید شدند.
* مردم بحرین: با پیروی از الگوی امام حسین)ع( به مبارزه علیه آل  خلیفه ادامه خواهیم داد.            صفحه آخر

* هشدار سوریه به سعود الفیصل و جان کری: شرط 

بگذارید در کنفرانس ژنو2 شرکت نمی کنیم.

* جاسوس��ی آمری��کا ب��ه مراک��ز مالی س��وئیس

 رسید.

* ترکی��ه با ورود بمب های القاع��ده وضعیت قرمز 

اعالم کرد.

* سیدحس��ن نص��راهلل: س��فارتخانه های آمری��کا 

النه جاسوسی هستند.                           صفحه آخر

نیروهای امنیتی قطر
قرضاوی را با کتک بیرون کردند

* حرکت ملی ب��رای تغییر الگوی مصرف در راس��تای 

سازگاری با پدیده تغییر اقلیم و فرهنگ سازی در الیه های 

مختلف اجتماعی و اجرایی از جمله پیشنهادهاست.

* معاون وزیر اقتصاد از راه اندازی صندوق ارزی ایرانیان 

خارج از کشور خبر داد.

* معاون رئیس جمهور: اقدام شتابزده در حذف یارانه ها 

انجام نمی شود.

* وزیر اقتصاد: دولت با تغییرات ناگهانی نرخ ارز مخالف 

است.

صفحه4

11 پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس 
برای مقابله با بحران آب

صفحه2

* س��خنگوی وزارت امورخارجه آمریکا: تظاهرات 13 آبان را دیدیم. 
سابقه عمیقی از بی اعتمادی وجود دارد.

* سخنگوی کاخ سفید در واکنش به تظاهرات گسترده 13 آبان: فکر 
می کنیم اکثریت مردم ایران خواستار روابط بهتر با آمریکا هستند!

* همانط��ور که اوباما گفت تاریخ بی اعتمادی میان دو کش��ور عمیق 
است و یک شبه پاک نمی شود.

* نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی در واکنش��ی عصبی نس��بت به 
راهپیمایی 13 آبان: چهره واقعی ایران را در این تظاهرات ببینید.

* نیویورک تایم��ز: تظاه��رات 13 آب��ان امس��ال، بزرگتری��ن تجمع 
ضد آمریکایی در سال های اخیر بود.

* کریس��تین ساینس مانیتور: حضور مردم در مراسم سالگرد تسخیر 
سفارت آمریکا از چند سال گذشته چشمگیرتر بود و آنان پرچم آمریکا 
را لگدمال کرده یا به آتش کشیدند.                                     صفحه3

آمریکا: مردم ایران
به ما اعتماد ندارند

در واکنش به راهپیمایی بی سابقه 13 آبان

* عمر با برکت این مبارز خس��تگی ناپذیر یکس��ره در خدمت اسالم و 
برپایی و اس��تقرار نظام اسالمی سپری شد و از دوران جوانی تا آخرین 
سالها، همت و تالش و مجاهدت مخلصانه اش در این راه، کاستی نگرفت.

پیام تسلیت رهبر انقالب به مناسبت درگذشت  مبارز نستوه حبیب اهلل عسگراوالدی:

عمر با برکت این مبارز خستگی ناپذیر
در خدمت اسالم و نظام اسالمی سپری شد

* در دوران طاغوت از نخستین 
و  مل��ت  مب��ارزات  روزه��ای 
روحانیت، در کن��ار امام بزرگوار 
و در صفوف پرخطر حضور یافت 
و رنج س��الها زندان و اس��ارت را 

صبورانه تحمل کرد.
* پ��س از پی��روزی انق��الب و 
اس��المی در  برپای��ی جمهوری 
س��نگرهای حس��اس و اثرگذار 
خدم��ت صادقانه ارائ��ه کرد و تا 
آخر عم��ر پرماجرای خود از کار 

و تالش فروگذار نکرد.
صفحه3

گفت وگوی اختصاصی کیهان  با رئیس دانشگاه صنعتی شریف:

* دکتر رضا روستاآزاد: دولتی که این همه ظلم می کند، کمترین اعتراض 
به آن همین ش��عار مرگ بر آمریکاس��ت. حاال یک نفر می خواهد این شعار 
نباشد؛ من تعجب می کنم که چرا؟! مگر تغییری در رفتار آمریکا دیده شده 
که بگوییم دیگر این شعار را ندهیم.                                            صفحه8

شیطان بزرگ دانشگاه باید ثبات داشته باشد
زیر پای مردم

روایت بی بی سی و رادیو فردا
 از مدیریت راهبردی رهبر انقالب
* تحلیلگر آمریکایی: برای درک نرمش قهرمانانه باید کیهان را بخوانیم

* بی صداقتی شیپورچی های اصالحات در انعکاس راهپیمایی بزرگ 13 آبان
* سیاست آمریکا مهار ایران است نه توافق با آن
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