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

 سه شنبه ها بصورت سراسري منتشر مي شود

شرکت پاالیش نفت بندرعباس درنظر دارد انجام خدمات ذیل را براساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در جدول و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای
)شماره92/038( شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران

شرکت پاالیش نفت بندرعباس )سهامی عام(

شرکت پاالیش نفت بندرعباسنام مناقصه گذار1

آماده سازی سطح و اعمال پوشش ضدحریق برروی سازه های فلزی، فن های هوایی، استراکچر مبدلها و فونداسیون موضوع مناقصه2
دستگاه ها در واحدهای مختلف پاالیشگاه

حساب نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه3 به  نقد  وجه  واریز  یا  کارفرما  تأیید  مورد  و  معتبر  بانکی  ضمانتنامه  بصورت  255،000،000ریال  مبلغ 
شماره2305052682 بانک تجارت شعبه پاالیشگاه بندرعباس

محل تحویل مدارک و دریافت اسناد 4
مناقصه

بندرعباس- شرکت پاالیش نفت بندرعباس- ساختمان مرکزی- دفتر امور پیمانها و حقوقی- اتاق 145

پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1392/9/12آخرین مهلت اعالم آمادگی و ارسال رزومه5

از روز شنبه مورخ 1392/9/23 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1392/9/30زمان توزیع اسناد مناقصه6

ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1392/10/1زمان جلسه توضیح اسناد مناقصه7

حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1392/10/15زمان ارسال پیشنهادات مالی8

ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1392/10/16زمان گشایش پیشنهادات مالی9

الزم بذکر اس��ت تاریخ گشایش پیش��نهادات مالی قطعی نبوده و باتوجه به رفع 
ابهامات احتمالی امکان تغییر تاریخ وجود دارد.

از کلیه ش��رکتها/ پیمانکاران واجد ش��رایط دعوت می شود ضمن اعالم آمادگی 
کتب��ی جه��ت ش��رکت در مناقصه از طری��ق نمابر ذی��ل، فرم م��دارک الزم و 
ش��رایط پذی��رش پیمانکاران در مناقصات/ اس��تعالم بهاء ش��رکت پاالیش نفت 
بندرعب��اس را در هش��ت صفح��ه که در ش��بکه اطالع رس��انی این ش��رکت به 
آدرس  WWW.BAORCO.IRموج��ود می باش��د ب��ا دق��ت تکمیل و به 
هم��راه مدارک مربوطه ارس��ال یا توس��ط نماینده آن ش��رکت ب��ه آدرس فوق 

تحوی��ل نماین��د. ضمن��اً جهت کس��ب اطالعات تکمیل��ی ب��ه آدرس اینترنتی
 WWW.BAORCO.IR مراجع��ه فرمائید. این ش��رکت در رد یا قبول هر 

یک یا همه پیشنهادات بدون ذکر علت مختار است.
تلفنهای تماس: 5-5564180 )0761( داخلی 3152 تلفاکس: 5554295 )0761(
   WWW.TENDER@ NIORDC.IRو WWW.SHANA.IR :س�ایت اینترنتی ما

  WWW.BAORCO.IR و
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  http://iets.mporg.ir با کد فراخوان شماره 1،342،251

روابطعمومیکدپستی: 79311-81183

)نوبت دوم(

آگهی مناقصه 
خرید اسپیلیت شفت، پمپ 
و مانیتور خودرو آتش نشانی

صنای�عحدی�د در نظ��ر دارد اقالم ی��اد ش��ده را مطابق با 
مشخصات فنی موجود در اسناد مناقصه خریداری نماید.

متقاضی��ان جهت دریافت اس��ناد مناقص��ه می توانند طی یک 
هفته از انتش��ار آگهی نوبت دوم، با همراه داش��تن معرفی نامه 
همه روزه به جز پنج شنبه و روزهای تعطیل از ساعت 8 الی 16 
ب��ه آدرس تهران- کیلومتر 11 ج��اده مخصوص کرج- خیابان 
سپاه اس��الم )36(- صنایع حدید- مدیریت قراردادها مراجعه 
و جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با تلفن های 44905671-3 

داخلی 315 و 312 تماس حاصل فرمایند.
هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

م الف 3630

نظ��ر به اینکه پرونده آقای دکتر محمد موحدی فرزند حمید 
عضو هیات علمی دانش��کده بهداشت در هیات بدوی رسیدگی 
انتظامی اعضای هیات علمی دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هید 
بهش��تی به دلیل ترک خدمت مطرح می باش��د لذا بر اس��اس 
مقررات ب��ه نامبرده ابالغ می گردد چنانچه در ایران س��کونت 
دارن��د ظرف م��دت یک ماه و در صورت س��کونت در خارج از 
کش��ور ظرف مدت دو ماه مراجع��ه و یا دفاعیه خود را کتبا به 
مدیریت نیروی انس��انی این دانش��گاه واقع در بزرگراه ش��هید 
چمران- اوین- جنب بیمارس��تان آیت ا... طالقانی س��اختمان 
شماره 1- طبقه چهارم تحویل و رسید دریافت دارند و در غیر 

این صورت پس از مهلت مقرر رای اخراج صادر خواهد شد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی

»آگهیاحضاریه«

روابطعمومیدانشگاهعلومپزشکی
وخدماتبهداشتیدرمانیشهیدبهشتی

م الف 3605

گفتوگوبارئیسانتشارات
زمزمهدایت

رجوعبهصفحه8

مبلغ کل برآورد زیربنا)مترمربع(محل اجراعنوان پروژهردیف
)ریال(

مبلغ تضمین 
)ریال(

محل تأمین 
اعتبار

احداث 14 کالسه بتنی مسکن مهر 1
مدرسه   1894/88نهاوند)در حد اسکلت و سقف و محوطه سازی(

وزارت راه و 6/563/462/61027/000/000محوطه   2675
شهرسازی

ملی290/522/362/629/42514/100/000آورزمان سامناحداث مدرسه 3 کالسه سالن دار2
ملی290/522/345/311/51514/100/000نوار رزناحداث مدرسه 3 کالسه سالن  دار3
ملی16008/033/785/54432/000/000کبودرآهنگتکمیل هنرستان دخترانه4
ملی5721/947/945/61213/000/000شهیدبهشتی اللجیناجرای اسکلت فلزی و سقفهای مدرسه5
ملی565/282/839/729/05216/000/000بهادر بیک  بهاراجرای اسکلت فلزی و سقفهای مدرسه 6 کالسه6

اجرای اسکلت فلزی و سقفهای مدرسه 6 کالسه 7
عصمت

شیرین سو 
ملی565/282/861/774/73516/000/000کبودرآهنگ

آگهیمناقصهعمومی)یکمرحلهای(
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز

مدارس استان همدان
اداره کل نوس�ازی، توس�عه و تجهیز مدارس اس�تان همدان در نظر 
دارد باستناد بند یک ماده 19 تصویبنامه شماره 13890 مورخ 83/11/24 
ریاس��ت جمهوری و قانون مناقصات مصوب مجلس ش��ورای اسالمی ایران 

پروژه ه��ای ذی��ل را ب��ه صورت قرارداد س��رجمع طبق بخش��نامه ش��ماره 
100/6405 م��ورخ 89/2/24 بص��ورت مترمربعی با فهرس��ت به��اء ابنیه و 

تاسیسات برقی و مکانیکی سال 1392 به مناقصه عمومی بگذارد:

شرایط شرکت در مناقصه عمومی:
1- مبلغ تضمین ش��رکت در مناقصه، مطابق مبلغ ذکر ش��ده فوق بصورت 
ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد بشماره حساب 2173065607005 نزد 

بانک ملی شعبه مهدیه می باشد.
2- مهلت دریافت اسناد: به مدت 15 روز پس از انتشار اولین آگهی خواهد بود.

3- آخرین مهلت ارائه پاکت ها: در مورخه یک شنبه 92/9/10 تا ساعت 
14 خواهد بود.

4- محل تسلیم پاکت ها:  دبیرخانه اداره کل نوسازی مدارس استان همدان
5- تاریخ بازگش�ایی پاکت ها: روز سه ش��نبه مورخ 92/9/12 س��اعت 9 

صبح می باشد.
6- نحوه ارائه پاکت ها: شرکت کنندگان در مناقصه باید اسناد و پیشنهاد 
قیمت خود را در پاکت های جداگانه و الک و مهر شده شامل تضمین )پاکت 
الف( و- پیش��نهاد قیمت )پاکت ج( و کلیه اس��ناد و مدارک ارزیابی شامل 

اساس��نامه، آخرین تغیی��رات- رزومه کاری- فرم تعیی��ن صالحیت و غیره 
)پاکت ب( لذا شرکتهای واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه 
به  اداره کل در همدان- سی متری شکریه- 18 متری توحید- کوچه دوم- 
واحد امور قراردادها مراجعه و تا مهلت مقرر اسناد مناقصه را عودت نمایند 
ضمنا شرکت کنندگان بایستی مشخصات خود را در پایگاه ملی اطالع رسانی 
مناقصات کش��ور ثبت و رمز عبور را دریاف��ت نمایند در غیر این صورت در 
ص��ورت برنده ش��دن در مناقصه کارفرما مجاز به انعقاد قرارداد نمی باش��د و 
متن این مناقص��ه در پایگاه اینترنت��ی www.nosazihamedan.ir و 
 http://iets.mporg.ir پایگاه اطالع رسانی مناقصات کشور به نش��انی

قابل رویت می باشد.

روابطعمومیادارهکلنوسازی
مدارساستانهمدان

به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1392/6/17 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: ترازنامه وحس��اب سود و 

زیان س��ال مالی منتهی به 91/12/30 به تصویب رس��ید مؤسسه 

خدمات حسابداری ومشاوره مدیریت امین محاسب قرن به شناسه 

مل��ی 10320384696 به س��مت ب��ازرس اصلی و آق��ای محمود 

رمضان��ی گش��ت رودخانی ب��ه کدملی 2668952883 به س��مت 

بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

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

بارکد 1905852

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار 
باغ آسمان سهامی خاص به شماره ثبت 391762

 و شناسه ملی 10320423388

م الف 76062

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/4/24 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

آقای علیرضا روحانی به ش��ماره مل��ی 0937471879 به عنوان 
رئی��س هیئت مدیره و آق��ای نصرت اله گلبابائی به ش��ماره ملی 
0050361732 ب��ه نمایندگی از ش��رکت صنایع همراه رس��ا به 
عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی حسنی برسری 
به شماره ملی 5949923553 به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت 
مدیره و آقای توکل نظری به شماره ملی 5889592300 و خانم 
الهام جوانی به ش��ماره ملی 0060622601 و آقای محمدیوسف 
روحانی به ش��ماره ملی 5309936211 به نمایندگی از شرکت 
منحل��ه مدیریت س��رمایه رضا ب��ه عنوان اعض��ای هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اس��ناد مال��ی و تعهدآور با امضاء 
مدیرعام��ل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت 
معتبر اس��ت و س��ایر اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا رئیس 

هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.

بارکد 1867150

آگهی تغییرات شرکت پرسیت همکاران 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

304071 و شناسه ملی 10760241142

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

م الف 76098

الف( فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران در نظر دارد تعدادی خودرو س�بک و س�نگین مس�تعمل، اقالم و 
وس�ایل فرس�وده مختلف مهندس�ی و اقالم م�ازاد بر نی�از موجود در 

شهرستان اهواز، دزفول و شوشتر را از طریق مزایده بفروش برساند.
ب( متقاضیان ش��رکت در مزایده می توانند بمنظور دریافت برگ شرایط معامله 
و آدرس محل رویت اقالم در س��اعات اداری مورخه 92/8/29 الی 92/9/10 به 
نشانی تهران، اقدسیه، انتهای بلوار ارتش، میدان اراج، پادگان فرماندهی آماوپش 
نزاج��ا )دایره فروش اق��الم( و از تاری��خ 92/9/11 الی 92/9/12 به پش��تیبانی 
منطقه6 دزفول مراجعه نمایند. تاریخ بازدید اقالم مورخه 92/9/9 الی 92/9/12 

و زمان فروش مورخه 92/9/13 در پشتیبانی منطقه6 دزفول می باشد.
ج( متقاضیان باید 10٪ قیمت پیش��نهادی خود را به عنوان سپرده شرکت در 

مزایده به حساب مربوطه واریز و اصل فیش واریزی را ارائه نمایند.
د( فرماندهی آما و پش نزاجا در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار خواهد بود.
جهت کسب اطالعات بیشتر با ش�ماره تلفن 26127480-26127478 

تماس حاصل فرمائید.

مزایدهکتبی
شماره253

م الف 3619

نیروی زمینی

م الف3632

سالهفتادودومqشمارهq20642 تکشماره5000ریال12صفحه)بهاضافه16صفحهویژهنامهعکسونیازمنديهایویژهتهران( دوشنبه27آبانq1392 14محرم18q1435نوامبر2013

خبر ویژه یادداشت روز

صفحه2

* نمایندگان مجلس با 199 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 24 رأی ممتنع از مجموع 267 آرای مأخوذه به محمود 
گودرزی گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت ورزش و جوانان رأی اعتماد دادند.

* حجت االس��الم حس��ن روحانی رئیس جمهور: دولت خود را در کنار مجلس پیکره ای از نظام می داند و همه این 
اعضای نظام جمهوری اسالمی ایران باید در کنار یکدیگر بار سنگینی را بر دوش بگیریم.

* محمود گودرزی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان: همواره در خط امام و رهبری بوده، والیت فقیه را رکن رکین 
انقالب و نظام می دانم و کوچکترین عدول از این خط را انحراف می دانم.

* 212 نفر از نمایندگان مجلس از صدا و س��یما به دلیل پخش مس��تند حرمت شکنی در عاشورای 88 و پوشش 
مناسب عزاداری ها قدردانی کردند.                                                                                           صفحه10

* رئیس سازمان بسیج مستضعفین: هفته بسیج امسال با اجتماع 50 هزار 
نفری فرماندهان بسیج سراسر کشور در محضر رهبر انقالب آغاز می شود.

* س��ازماندهی حلقه های تربیتی صالحین و امر به معروف و نهی از منکر 
ازجمله اقدامات اثربخش در حوزه اصالحات اجتماعی بوده است.

صفحه2

* اس��تقرار واحده��ای نظام��ی در کابل برای 

تامین امنیت نشست لویه جرگه.

* ی��ورش شهرک نش��ینان صهیونیس��ت ب��ه 

مسجداالقصی.

* افش��ای دی��دار محرمان��ه نتانیاه��و و 

بندربن سلطان.

* یک ش��هر استراتژیک س��وریه به دست 

ارتش افتاد.                               صفحه آخر

تنفر80 درصد مردم فرانسه
از ریاست جمهوری فرانسوا اوالند

* وزارت نفت: نیروگاه های کش��ور در زمستان 

مشکل سوخت ندارند.

* ماه آینده بزرگترین کارخانه طال در کش��ور 

افتتاح می شود.

* 6 استان کشور دچار کم آبی شدند.

* هش��دار ش��رکت گاز درباره خرید و فروش 

دستگاه های کاهنده مصرف گاز.

صفحه4

صنایع پرمصرف برق جریمه
و کم مصرف ها پاداش می گیرند

وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان از مجلس رأی اعتماد گرفت

سردار نقدی خبر داد

اجتماع 50 هزار نفری فرماندهان بسیج
در محضر رهبر انقالب

* در س��ومین روز از هفت��ه بس��یج 
ش��اهد افتتاح همزمان 1000 سالن 
ورزشی در سراسر کشور خواهیم بود.

* در هفته بس��یج 5 بیمارس��تان 
صحرایی و 20 بیمارستان ثابت در 

مناطق محروم برپا می شود.
* اگر ام��روز مقاومت��ی در لبنان، 
فلسطین و موفقیت های چشمگیری 
در س��وریه را ش��اهدیم، همه الهام 
گرفته از بسیج است.       صفحه3

روایت اعضای کمیسیون آموزش از جلسه با وزیر اطالعات

علوی: نتیجه برخی استعالم  ها در خصوص 
انتصابات وزارت علوم منفی بوده است

در آستانه مذاکرات ژنو 3 به اجرا درآمد

بازیمضحکغربوصهیونیستها
برایباجگیریازایران

* عبدالوحید فیاض سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس: طبق گفته وزیر 
اطالعات، وزیر علوم از وزارت اطالعات استعالم گرفته بود اما علی رغم اینکه 
جواب بعضی از آنها منفی بود ولی باز هم برخی افراد را منصوب کرده اند که 

این رفتار مغایر با قانون است و باید بررسی شود.
* حجت االس��الم علیرض��ا س��لیمی عضو کمیس��یون آم��وزش مجلس: 
حجت االسالم علوی در جلس��ه کمیسیون اعالم کرد در برخی از موارد در 
انتصاب های وزارت علوم استعالم نشده و در برخی موارد نیز استعالم شده 
است که جواب وزارت اطالعات منفی بوده است.                        صفحه10

* برخی اعضای گروه موس��وم به 1+5 در سناریویی هماهنگ با صهیونیست ها و 
در آستانه مذاکرات ژنو 3، در یک عملیات روانی از پیش تعیین شده باج گیری از 

ایران را در دستور کار خود قرار داده اند.
* رژیم صهیونیس��تی دور ت��ازه ای از تحرکات ضد ایرانی را ب��رای تاثیرگذاری بر 

مذاکرات هسته ای آغاز کرده است.
* نتانیاهو در مصاحبه با سی ان ان: برنامه هسته ای ایران تهدیدی برای موجودیت 

اسرائیل است و من باید با آن مقابله کنم.
* رئیس جمهور فرانس��ه روز گذش��ته به س��رزمین های اش��غالی رفت تا آخرین 

هماهنگی ها را با رژیم اسرائیل درباره مذاکرات هسته ای با ایران انجام دهد.
* دبکا: هدف از س��فر اوالند به تل آویو، بررس��ی تش��کیل جبهه واحد فرانسوی، 

اسرائیلی و عربی علیه برنامه هسته ای ایران است.
* سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن این هفته در 2 دیدار جداگانه با نمایندگان 

کنگره آمریکا برای تصویب دور تازه ای از تحریم ها علیه ایران تالش خواهد کرد.
* شیمون پرز از مواضع فرانسه در مذاکرات هسته ای با ایران تمجید کرد و خواهان 

فشار جامعه بین المللی به ایران شد.
* جان کری پایان هفته جاری برای ارائه گزارش به صهیونیست ها درباره مذاکرات 

هسته ای با ایران، به سرزمین های اشغالی خواهد رفت.
* س��اندی تایمز به نقل از منابع ناشناس دیپلماتیک مدعی شد عربستان و رژیم 

صهیونیستی برای همکاری درباره حمله به ایران توافق کرده اند.
* به ادعای س��اندی تایمز عربس��تان به تل آویو قول داده عالوه بر حریم هوایی، 
هواپیماه��ای بدون سرنش��ین، بالگردهای نجات و هواپیماهای سوخت رس��ان در 
اختیار رژیم صهیونیستی قرار دهد.                                              صفحه3

صفحه503 هزار نمایشگاه کتاب در 50 هزار مدرسه در سراسر کشور افتتاح شد 

نتانیاهو: امیدوارم آمریکا و غرب 
به توافق خیلی بهتری با ایران برسند

* ننگ آن بود که در مقابل جفا به امام و انقالب سکوت کردید!

قرار
این نبودکه...!


