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

 سه شنبه ها بصورت سراسري منتشر مي شود

آگهی مزایده شماره 1044
گروه کارخانجات صنام

 رجوع به صفحه5
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام عملیات راهبری کارخانه فرآوری مجتمع نخلک )شامل خردایش ماده 
معدنی و تولید کنسانتره سرب در سال، تعمیر و نگهداری کارخانه و سنگ شکن و آسیاهای گلوله ای و میله ای، تامین قطعات 
و...( واقع در 120 کیلومتری شمال شرقی نائین- 40 کیلومتری شمال شرقی انارک در استان اصفهان را از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی به پیمانکار واجدش��رایط واگذار نماید. بدینوس��یله از شرکت های دارای س��وابق اجرائی مفید در زمینه موضوع مناقصه دعوت بعمل 
می آید جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 92/8/28 لغایت ساعت 16 مورخ 92/9/6 با در دست داشتن معرفی نامه 
و اصل فیش واریزی به مبلغ س��یصد هزار ریال به حس��اب جاری شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصر به نام این 
ش��رکت به آدرس تهران- باالتر از میدان ولیعصر- روبروی س��ینما اس��تقالل- پالک 1713 برج جنوبی- طبقه ششم- امور بازرگانی مراجعه 

نمایند. ضمنا مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 1392/9/16 تعیین می گردد.

آگهی مناقصه عمومی
شماره 83-92/8ت

م الف 3650

 نوبت دوم 

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات 
مرب��وط ب��ه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضالب س��راب را از 
محل اعتبارات غیرعمرانی و از طریق مناقصه )عمومی( به پیمانکار واجد 
ش��رایط و دارای رتبه آب یا تاسیس��ات و تجهیزات واگذار نماید. لذا از 
کلیه واجدین صالحیت دعوت می گردد ظرف مدت ده روز از تاریخ درج 
آگه��ی با در نظر گرفتن موارد ذیل، ب��ه آدرس تبریز- بلوار 29 بهمن- 
جنب دانشگاه تبریز- امور قراردادها- تلفن: 3304091-0411 مراجعه و 
ضمن واریز مبلغ 200000 ریال به حساب جام شماره 7221124733 
بانک ملت باجه آب و فاضالب تبریز )کد ش��عبه 1342/5( و ارائه فیش 
آن به امور قراردادها، اس��ناد مربوط��ه را متعاقبا دریافت و در تاریخ قید 
شده در اس��ناد، پاکت خود را تحویل دبیرخانه ش��رکت نمایند. بدیهی 

است شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود.
 هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.

الف( به پیش��نهادهای فاقد امضاء، مش��روط، مخدوش و پیشنهاداتی 
که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل ش��ود، مطلقا ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
ب( مبلغ برآورد اولیه معادل: 1/332/000/000ریال

ج( مبلغ س��پرده تضمین ش��رکت در مناقصه معادل 100/100/000 
ریال می باشد.

د( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
هـ( پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر 
تس��لیم یا مبلغ مذکور را به حس��اب بانکی شرکت واریز و حسب مورد 
ضمانت نامه یا رس��ید واریز وجه را ضمیمه پیش��نهاد به شرکت تسلیم 
نماید. به پیشنهادهای فاقد س��پرده، سپرده های مخدوش، سپرده های 

کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
www.abfa- azarbaijan.ir سایت

آگهی مناقصه عمومی
شماره 111 سال 92

وزارت نیرو

شرکت سهامی آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

 نوبت اول 

اداره کل راه و شهرس�ازی ی�زد درنظ��ر دارد یک قطعه 
زمین به شـماره 42/2 از پالک یک فرعـی از 20870 اصلی 
بخـش 5 یزد بـه مسـاحت 13688/4مترمربع، بـا کاربری 
ورزشی، از قرار هر مترمربع یک میلیون و هفتصدهزار ریال 
واقع در بلوار مدرس را در اجرای ماده 100 قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دولت )به صورت 25% نقد و مابقی اقساط ده ساله( 
از طریق فراخوان واگذار نماید بدینوس��یله از کلیه دارندگان مجوز 
دع��وت بعمل می آید جهت دریافت م��دارک ظرف مدت ده روز از 
تاریخ انتش��ار دومین آگهی ب��ه مدیریت امالک و حقوقی این اداره 
کل واقع در خیابان آیت ا... کاش��انی، خیابان مس��کن و شهرسازی، 

ساختمان شماره دو راه و شهرسازی مراجعه نمایند.

نوبت اول

سازمان تعزیرات حکومتی در نظر دارد

 HP  DL580 G7, 8PG380HPDLدو دستگاه سرور

و یکدستگاه رک HP خریداری نماید لذا از کلیه شرکتهای 

فروشنده این کاال دعوت می گردد با در دست داشتن تأییدیه 

شورای عالی انفورماتیک مشخصات دقیق کاال را از دبیرخانه 

مرکزی سازمان به آدرس میدان انقالب خیابان 12 فروردین 

طبق��ه همکف اخذ نمایند و پیش��نهادات خ��ود را تا پایان 

وق��ت اداری 92/9/4 به همراه ضمانت نام��ه بانکی به مبلغ 

بیست میلیون ریال در پاکت الک و مهر شده تحویل نمایند 

زمان بازگشایی پاکات مورخ 92/9/6 می باشد.
م الف 3655

به اس��تناد صورتجلس��ه  مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/4/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: ترازنامه و حس��اب های سود و زیان سال مالی 
منته��ی به 1391 به تصویب رس��ید. آقای حس��ن کاهه به ش��ماره ملی 
0793250897، آق��ای امیر کاهه به ش��ماره ملی 0069967611، خانم 
پیون��د کاهه ب��ه ش��ماره ملی 0069723893 و خانم مریم ش��هاب الدین 
به ش��ماره مل��ی 0039267954 برای مدت 2س��ال انتخ��اب گردیدند. 
مؤسس��ه حسابرسی و خدمات مدیریت حس��اب گستر پویا به شناسه ملی 
10100473895 ب��ه س��مت بازرس اصلی و آق��ای محمدرضا عزیزی به 
ش��ماره ملی 4131921928 به س��مت بازرس علی البدل برای یک سال 

مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

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

بارکد1414943

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی 
پارساپالستیک سهامی خاص به شماره ثبت58291 

و شناسه ملی10101033498

م الف 76058

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی فوق الع��اده مورخ 
1392/4/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ماده 16 اساسنامه بصورت ذیل تصحیح گردید.
ش��رکت دارای هیئت مدیره ای مرکب از سه نفر عضو اصلی 
خواه��د بود ک��ه در مجمع عادی از بین صاحبان س��هام یا 
خارج از س��هامداران طبق مقررات قانون تجارت برای مدت 
دو س��ال انتخاب خواهند شد. مدیران ممکن است اشخاص 
حقیقی یا حقوقی باشند و تجدید انتخاب آنان بالمانع است. 
هیئ��ت مدیره در اولین جلس��ه خود از بی��ن اعضای هیئت 
ی��ک رئیس و ی��ک نائب رئیس انتخ��اب می نماید. رئیس و 
نائب رئیس که باید اش��خاص حقیقی باشند ممکن است با 
رای هیئت مدیره از س��مت خود عزل ش��وند. هیئت مدیره 

می تواند یک نفر عضو علی  البدل نیز داشته باشد.

بارکد1774561

آگهی تغییرات شرکت بخت کبیر 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 73679 

و شناسه ملی 10101185864

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

م الف 76106

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی س��الیانه مورخ 
1392/4/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1391 تصویب شد.
خانم لیال عابدی به شماره ملی 0067577806 به سمت بازرس 
اصلی و آقای داور قانع مقدم به ش��ماره ملی 1671350790 به 
س��مت بازرس علی البدل برای سال مالی 1392 به مدت یکسال 

انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 

گردید.
اعض��ای هیات مدیره برای مدت دو س��ال به ق��رار ذیل انتخاب 

گردیدند:
آق��ای علیرض��ا روحان��ی کدمل��ی 0937471879 ، آقای توکل 
نظ��ری کدمل��ی 5889592300 ، خان��م الهام جوان��ی کدملی 
0060622601 ، ش��رکت صنایع همراه رس��ا به نمایندگی آقای 
نصرت  ال��ه گلبابائ��ی کدمل��ی 0050361732 و ش��رکت منحله 
مدیریت س��رمایه رضا به ش ملی 10101638165 به نمایندگی 

آقای محمد یوسف روحانی کد ملی 5309936211

بارکد 1867255

آگهی تغییرات شرکت پرسیت همکاران 
سهامی خاص به شماره ثبت 304071 

و شناسه ملی 10760241142

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

 م الف 69097م الف 76099

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی البرز تدبیرکاران 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 118355

 و شناسه ملی 10101619380

بار کد 1120399

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه م��ورخ 1392/4/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

مؤسس��ه حسابرسی اطهر به شناس��ه ملی 10100177661 به سمت بازرس 
اصلی و حمیدرضا امین به کد ملی 0039265064 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
تراز و حساب سود و زیان سال مالی 91 به تصویب رسید.

باتوج��ه به کاهش دمای هوا، توج��ه مصرف کنندگان گرامی را به نکات 
زیر جلب می نماید:

- مایع��ات خنک کننده موتور که در بازار به ضدیخ معروف می باش��ند 
جزء کاالهای مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد می باشد، هنگام 

خرید باید به وجود عالمت استاندارد بر روی بسته بندی توجه شود.
- معایـب ظاهری یک ضد یخ نامناسـب عبارت اسـت از: وجود 
ذرات معلق، کدر بودن نمونه، دو فازش��دگی، ته نشین شدن مواد جامد 

در ته ظرف، بوی تند و نامطلوب، بسته بندی و پلمپ نامناسب.
- ب��ه منظ��ور مخلوط نمودن ض��د یخ غلیظ ب��ا آب، از جدول اختالط 

موجود بر روی برچسب ظرف استفاده شود.
- چنانچ��ه از ان��واع ضدیخ های از پیش رقیق ش��ده آماده برای مصرف 

استفاده می شود نباید آن را مجددا با آب رقیق کرد.
- از آن جای��ی ک��ه نقطه انجماد ضد یخ خال��ص 13/5- تا 18- درجه 
سلس��یوس اس��ت اگر ضدیخی که به عنوان ضد ی��خ خالص در فریزر 
قرار داده می ش��ود، در دمایی پایین تر از 18- منجمد شود، نشاندهنده 

مخلوط شدن آن با آب و نامرغوب بودن ضدیخ است.
- غلظت های بیشتر از 68درصد حجمی ضدیخ در آب توصیه نمی شود 
زی��را در غلظ��ت 68درصد حجم��ی )ضدی��خ: 68 و آب: 32( مخلوط 
پایین تری��ن نقطه انجماد )69- درجه سلس��یوس( را خواهد داش��ت و 
اگر غلظت ضدیخ از این مقدار بیش��تر ش��ود نقطه انجماد محلول باالتر 

می رود و زودتر منجمد می شود.
- قب��ل از تعویض و اس��تفاده از محلول جدید ضدیخ مس��یر و مجاری 
سیس��تم خنک کننده باید با آب کامال شستشو داده شود. به طور کلی 
قبل از پر کردن سیستم خنک کننده، سیستم باید بازرسی و در صورت 

نیاز سرویس شود.
- هنگامی که موتور داغ اس��ت، هرگز درپوش فشار رادیاتور را برندارید 
زیرا سیس��تم خنک کننده تحت فش��ار می باش��د. هنگام��ی که موتور 
س��رد ش��د درپوش را با احتیاط به ان��دازه یک دور باز کرده تا فش��ار 
سیستم تخلیه شود و سپس آن را بردارید. چنانچه در این هنگام مایع 
خنک کننده سرریز شد بالفاصله درپوش را محکم کرده و پس از این که 

سیستم خنک کننده سردتر شد، آن را باز کنید.
- قبل از استفاده از ضدیخ غلیظ موتور باید آن را به نسبت مساوی با آب 
رقیق و سپس به سیس��تم خنک کننده اضافه کرد. )غلظت پیشنهادی 

محلول ضدیخ در آب شهری، 40 تا 70 درصد حجمی می باشد(
- هن��گام تهیه محل��ول ضدیخ برای مصرف از آب با س��ختی کم )آب 

لوله کشی شهری یا آبی که امالح آن کم است( استفاده شود.
- غلظت ضدیخ موتور کنترل شود.

- وضعیت و سطح مایع خنک کننده موتور کنترل شود.
- آزمون فش��ار برای شناسایی نشت انجام گیرد. )بهتر است این آزمون 

هنگامی که موتور سرد است انجام شود(
- درپوش فشار و دهانه پرکننده رادیاتور بررسی شود.

- شیلنگ ها و بست های آن ها بررسی شوند.
- تسمه ها از نظر مناسب بودن کشش آن بررسی شوند.

- در صورتی که موتور هنگام کار خیلی گرم یا س��رد شود، ترموستات 
بررسی و با ترموستات پیشنهاد شده از سوی تولیدکننده تعویض شود.

- اس��تفاده از محلول ضدیخ و نصب ترموستات مناسب و سالم در تمام 
طول سال ضروری است.

اطالعیه
سازمان ملی استاندارد ایران

نکات مهم برای استفاده مناسب از ضدیخ در خودرو

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
م الف 3653

سال هفتادو دوم q  شماره q 20643  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( سه شنبه 28 آبان q  1392 15 محرم q  1435 19 نوامبر2013

خبر ویژه
یادداشت روز

صفحه2صفحه2

افشای کمک 90 میلیون دالری نتانیاهو
به ستاد انتخاباتی اوالند

رونمایی از پهپاد پیشرفته فطرس با برد بیش از 2000 کیلومتر

* چگونه می توان سرنوشت دانشگاه به عنوان مهمترین مرکز راهبردی 
کش��ور در زمینه پژوهش و کادرس��ازی را به کسانی سپرد که برای به 
قدرت رس��یدن )خوش��بینانه ترین فرض( حاضر ش��دند تمام مرزهای 
قانونی و اخالقی را در فتنه 88 بشکنند؟                             صفحه10

* در جریان انفجار حومه دمش��ق 40 نظامی کش��ته 

شدند که چهار مقام امنیتی سوریه در میان آنها هستند.

پرون��ده  مس��ئول  مص��ر  در  ناش��ناس  اف��راد   *

اخوان المسلمین را کشتند.

* مقاومت فلسطین مذاکرات سازش را مشروعیت دادن 

به رژیم صهیونیستی دانست.

* جدال سیاس��ی بر س��ر قرارداد امنیتی با آمریکا 

در آستانه تشکیل لویه جرگه.                 صفحه آخر

انفجار مهیب در حومه دمشق
60 کشته برجای گذاشت

* نمایش��گاه های صنایع لبنی، روش��نایی، خش��کبار، 
ورزشی و خدمات تشریفات از امروز در محل نمایشگاه  

بین المللی تهران آغاز به کار می کند.
* تحویل 1000 واحد مس��کن مه��ر پردیس تا پایان 

دی ماه.

* مشاور وزیر راه و شهرسازی جزئیات طرح دولت برای 
تامین مسکن را اعالم کرد.

* وزارت اقتصاد امکان خرید و فروش س��هام عدالت را 
بررسی می کند.

صفحه4

برپایی همزمان 5 نمایشگاه بین المللی
در تهران

سازمان بسیج اساتید کشور خطاب به وزیر علوم:

فتنه گرانی که به دلیل رأفت اسالمی مجازات نشدند
 اکنون با تشویق و مدال ارتقا می یابند!

صفحه3

هشدار مجلس به 5+1

تحریم ها لغو نشود
مذاکره نمی کنیم

معترضان در آمریکا و انگلیس: رسانه های غربی دروغگو هستند
آنها را تحریم کنید

* رئیس جمهور فرانسه در سفر اخیر به فلسطین اشغالی: منافع ما و اسرائیل یکسان است.
* دلیل اصلی رابطه فرانسه و اسرائیل بیش از هر چیز به زمان انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بازمی گردد.

* اگر کمک مالی و رسانه ای صهیونیست ها نبود اوالند در انتخابات پیروز نمی شد.
* فرانسه به دلیل بحران اقتصادی به حمایت کارتل های قدرتمند اقتصادی یهودی نیاز دارد.   

  صفحات آخرو3

* هزاران نف��ر از مردم آمریکا و 
انگلی��س در ش��هرهای مختلف 
غربی  ب��زرگ  علیه رس��انه های 

تظاهرات کردند.
* معترضان به »تحریف حقایق« 
چ��ون  رس��انه هایی  س��وی  از 
بی بی سی و فاکس نیوز به شدت 

اعتراض کردند.

* به گفته معترضان رسانه های بزرگ این دو کشور »دروغگو« هستند 
و حقایق را به مردم نمی گویند.

* شرکت کنندگان در این تجمعات خواستار تحریم این رسانه ها شدند.
* شعار تظاهرکنندگان: آمریکا حقایق را تحریف می کند.

صفحه آخر

* در جلس��ه تیم مذاکره کننده هس��ته ای کش��ورمان با اعضای کمیسیون 
امنیت ملی مجلس تاکید شد رویکرد مذاکرات باید به سمت و سوی اقتدار و 

 عزت جمهوری اسالمی باشد.
* اعضای کمیس��یون امنیت ملی مجلس در این جلس��ه تاکید کردند ادامه 
مذاک��رات و ادامه تحریم ها معنایی ندارد و مطمئنا در این حالت باید تعلیق 

مذاکرات دنبال شود.
* آصفری عضو هیئت رئیس��ه کمیسیون سیاس��ت خارجی: خط قرمز های 

مذاکرات در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت.
*  به هیچ وجه موضوع تعلیق غنی س��ازی و بس��تن سایت های فردو و اراک 

نباید در دستور کار قرار گیرد.
* خروج مواد تولید شده به خارج از کشور نیز نباید در دستور کار باشد.

* حقیقت پور نایب رئیس کمیس��یون امنیت ملی: ما غنی سازی اورانیوم را 
حق مس��لم خ��ود می دانیم و به هیچ وجه از آن ع��دول نخواهیم کرد و این 

موضوع جزو خطوط قرمز و اصول ما به  شمار می رود.
* حیدرپ��ور عض��و کمیس��یون امنی��ت مل��ی: درب��اره مت��ن تفاهم نام��ه

آمریکا نقطه نظراتی داشته که جمهوری اسالمی آنها را قبول نکرده است.

* عراقچی و ظریف در خصوص جزئیات تفاهم نامه اطالعاتی ارائه ندادند.
* وزی��ر امور خارجه اعالم کرد پیش نویس تفاهم نام��ه ایران و 1+5 باید در 
فرآیند شورای عالی امنیت ملی به نتیجه برسد و بعد از آن به وزارت خارجه 
ابالغ شود.                                                                      صفحه10

* فتح اصلی همان استعفا از دو شغلگی بود
* اکسپرس: هواپیمای اوالند فاقد کلید کنترل و رو به سقوط است

* تعلیق غنی سازی ایران آرزویی تحقق ناپذیر است

روزنامه آمریکایی هم نمی پذیرد
180 درجه توافق ایران برای اعتمادسازی تعلیق کند

در ژنو ؟!


