
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

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.

مزایده کتبی 
شماره 253

م الف 3619

نیروی زمینی

اداره اوق�اف و امور خیریه ش�مالغرب تهران قص��د دارد تعداد 3 
واحد آپارتمان مسکونی از موقوفه فوق الذکر واقع در جنت آباد شمالی- 
بلوار کوروش ش��رقی- خ قائم، کوچه قائم 3 پالک 28 را بش��رح ذیل 
از طری��ق برگزاری مزایده کتب��ی و با رعایت مق��ررات اوقافی و قانون 
روابط موجر و مس��تاجر مصوب س��ال 1376 مجلس شورای اسالمی و 
آئین نامه اجرائی آن جهت یک دوره یکساله برای سکونت  یک خانواده 
حداکثر 4 نفره به اجاره واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب 
اطالعات بیش��تر و رویت آگه��ی تفصیلی مزایده و ش��رکت در مزایده 
حداکث��ر تا پایان وقت اداری روز ش��نبه موخ 92/9/23 به نش��انی این 
اداره واق��ع در جنت آب��اد جنوبی، نبش خیابان والفج��ر 8 مراجعه و یا 
با ش��ماره تلفنهای 44436010- 44439700 تماس حاصل فرمایند. 
ضمنا کمیس��یون مزایده روز یکشنبه مورخ 92/9/24 باحضور اعضا در 

محل این اداره تشکیل می گردد.
1- واحد اول بمس�احت حدود 80 مترمربع با اجاره پایه ماهیانه 

7/200/000 ریال
2-واحد دوم بمس�احت حدود 80 مترمربع با اجاره پایه ماهیانه 

7/000/000 ریال
3-واحد سوم بمساحت حدود 80 مترمربع با اجاره پایه ماهیانه 

6/800/000 ریال

خالصه آگهی مزایده نوبت اول
واگذاری به اجاره سه دستگاه آپارتمان مسکونی

از موقوفه مرحوم حسن سلوکی

من ا... التوفیق
سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شمالغرب تهران

رضا کریمی م الف 3689

بدینوس��یله به نامبرده ذیل طبق تبصره ماده 302 ق.آ.د.م در یک نوبت ابالغ میگردد که به مجازات 
ذی��ل محکوم ش��ده اند. فلذا از تاریخ نش��ر آگهی ظرف مدت یکم��اه می توانند به دفت��ر هیات واقع 
در تهران-خیابان طالقانی- نبش خیابان اس�تاد نجات اللهی- ساختمان شهید تندگویان- 

طبقه 7- اتاق 706 مراجعه نمایند در غیر اینصورت رای صادره قطعی و الزم االجرا می باشد.
تنبیه اداریشماره رایتاریخ رایمدیریت/شرکت/سازماننام پدرنام و نام خانوادگی
انفصال موقت به مدت یکسال92/5/13197 پژوهشگاه صنعت نفتعباسحمیدرضا شاهوردی

آگهی ابالغ رای

هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نفت م الف 3681

ش�رکت ملی نفت ایران، در نظر دارد مناقصه پروژه بازسازی پیست دومیدانی 
مجموعه ورزش��ی تهرانس��ر با پوشش آس��فالت رنگی را طبق ش��رایط و مدارک 
مربوطه از طریق برگزاری مناقصه عمومی به صورت یک مرحله ای به پیمانکاران 
ذیص��الح و واجد ش��رایط واگ��ذار نمای��د. از متقاضیانی که دارای ش��رایط ذیل 
می باشند، درخواست می گردد طی مدت حداکثر 4 روز کاری پس از درج دومین 
آگهی ضمن به همراه داش��تن درخواست کتبی شرکت در مناقصه و معرفی نامه 
نماینده ش��رکت، جهت دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی به امور قراردادها و برآورد 
مقادیر مدیریت امور پش��تیبانی به نش��انی: تهران- خیابان حافظ- نبش خیابان 
رودسر- ساختمان مرکزی جدید شرکت ملی نفت ایران- طبقه 12- اتاق 1203 
مراجعه و در صورت لزوم با ش��ماره تلفن های 61625041 و 61622531 تماس 

حاصل نمایند.
الف: شرایط پیمانکاران متقاضی )مناقصه گر(

1- داش��تن تجهی��زات، امکان��ات، تخص��ص الزم و توانای��ی انج��ام کار مطابق 
استانداردهای رایج در صنعت نفت

2- داشتن توانایی مالی و فنی جهت اجرای موضوع پیمان
3- داش��تن توانای��ی ارائ��ه ضمانتنامه بانکی برای ش��رکت در مناقص��ه به مبلغ 

50.000.000 ریال
4- داشتن شخصیت حقوقی مستقل

5- داشتن شناسه ملی
6- انطباق موضوع مناقصه با فعالیت  ش��رکت مندرج در اساس��نامه و ارائه آگهی 

تأسیس و آخرین تغییرات
7- داشتن گواهی تایید صالحیت از مراجع ذیصالح

ب: شرایط و مشخصات کار
1- ش�رح مختصر عملیات مورد نیاز: بازس��ازی پیس��ت دومیدانی مجموعه 

ورزشی تهرانسر با پوشش آسفالت رنگی
2- مدت اجرای عملیات: یک ماه از زمان انعقاد قرارداد

3- محل اجرای عملیات: باش��گاه ورزشی تهرانسر، بلوار اصلی تهرانسر، انتهای 
خیابان نهم مجموعه ورزشی صنعت نفت تهران 

ج: مدارک مورد نیاز
1- ارائه آگهی رسمی مربوط به موضوع فعالیت شرکت

2- دارا بودن حسن سابقه در کارهای قبلی
3- دارا ب��ودن ظرفی��ت آزاد کاری و امکانات مورد نی��از منطبق با حجم موضوع 

مناقصه
4- دارا بودن سوابق کاری مرتبط با موضوع مناقصه

پس از بررس��ی مدارک دریافتی از مناقصه گران و انجام ارزیابی کیفی، اس��ناد و 
مدارک مناقصه بین پیمانکاران واجد شرایط توزیع خواهد شد. بدیهی است ارائه 
مدارک و فرم های استعالم ارزیابی تکمیل شده هیچگونه حقی را جهت متقاضیان 

برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

آگهی فراخوان ارزیابی مناقصه گران
 به شماره 92-029

م الف 3690

 نوبت اول 

روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی نفت ایران

ب��ا اس��تعانت از خداوند متعال و برابر برنامه ریزی های انجام ش��ده، انش��اءا... 
عملیات ثبت نام و اعزام معتمرین عزیز طی دو مرحله اعالم و آغاز می گردد.

اطالعیه سازمان حج و زیارت درخصوص 
نحوه ثبت نام و تشرف در عمره مفرده 

سال1435 ه.ق )93-1392 ه.ش( سازمان حج و زیارت

شرح در صفحه5 مناقصه گزار: ش�رکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه 
لرستان

موضوع مناقصه: پیمان راهبری وسائط نقلیه سبک و سنگین منطقه 
لرستان

مبلغ برآورد مناقصه: 8/624/397/998 ریال
نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقص�ه: مبلغ 32/000/000ریال 

بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد
ارائ��ه گواهینامه تعیین صالحی��ت معتبر از وزارت تع��اون، کار و رفاه 

اجتماعی در زمینه موردنظر برای سال جاری
زم�ان و مهلت دریافت اس�ناد مناقصه: ظ��رف 5 روز پس از چاپ 

آگهی نوبت دوم به استثناء روزهای پنج شنبه و جمعه
زم�ان و مهلت تکمیل و تحویل اس�ناد مناقص�ه: 10 روز پس از 

آخرین مهلت دریافت اسناد
محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: لرستان- خرم آباد- کیلومتر 
25 جاده خرم آباد/ پلدختر- شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- 

منطقه لرستان- امور حقوقی و قراردادها
زمان و محل گشایش پاکات: پیشنهادهای واصله در محل کمیسیون 

مناقصات و در زمان مندرج در اسناد مناقصه بازگشایی خواهد شد.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 2205022-0661 و 0661-4204145 

داخلی 95048 تماس حاصل فرمائید.
                www.ioptc.ir          www.shana.ir

آگهی مناقصه  عمومی 
یک مرحله ای 

)92/650/851( به شماره
نوبت اول

روابط عمومی م الف3684

شرکت ملی پاالیش و پخش  فرآورده های نفتی ایران
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه6 در نظر دارد عملیات اجرایی بازسازی 
انبار س��وله مرکزی شهرستان بندرعباس را براساس آیین نامه اجرایی بند ج ماده 
12 مصوبه ش��ماره 84136/ت 32560/ه� م��ورخ 85/7/16 به پیمانکاران واجد 

شرایط و دارای صالحیت از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.
1- شرح مختصر کار:

1-1- عملیات اجرایی برچیدن پوشش سقف قدیمی
2-1- عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی اسکلت

3-1- اجرای پوشش سقف با ساندویچ پانل
2- مدت پیمان:

از زمان انعقاد قرارداد به مدت 4ماه )تجهیز کارگاه و انجام عملیات اجرایی(
3- محل احداث:

انبارهای مرکزی شهرستان بندرعباس
پیمان��کاران می توانند از تاریخ انتش��ار آگه��ی در س��اعات اداری با هماهنگی 
معاون فنی اس��تان از محل بازدید نمایند و جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به 
آدرس: بندرعباس بلوار دانش��گاه روبروی دانش��گاه آزاد اس��المی شرکت غله و 
خدمات بازرگانی منطقه6- طبقه دوم دفتر طرحهای عمرانی یا با ش��ماره تلفن 

6670264 تماس برقرار نمایند.
4- تاریخ و محل دریافت و عودت اسناد:

1-4- محل دریافت اس��ناد به آدرس بندرعباس بلوار دانشگاه روبروی دانشگاه 
آزاد اسالمی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه6 طبقه دوم واحد حقوقی

2-4- تاریخ دریافت و تحویل اسناد: از تاریخ آگهی فراخوان نوبت دوم به مدت 
10 روز کاری )تاریخ تحویل تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 92/9/13(

5- سایر شرایط:
1-5- درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی کند.

2-5- پیمان��کاران موظ��ف به ارائه مدارک و رتبه بندی مرتبط و کد شناس��ایی 
سایت مناقصات و کد شناسایی مالیات بر ارزش افزوده می باشند.

آگهی تجدید فراخوان
دعوت پیمانکاران 

واجد شرایط برای ارزیابی
 توان اجرای کار

نوبت اول

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه شش 

)سهامی خاص(

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه 
پایدار فضاکار قرن سهامی خاص به شماره ثبت 

399682 و شناسه ملی 10320496591

بارکد 1905120

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  مورخ 1392/6/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به 91/12/30 به تصویب رسید.
مؤسس��ه خدمات حسابداری و مش��اوره مدیریت امین محاسب قرن به سمت 
بازرس اصلی و محمود رمضانی گشت رودخانی به کد ملی 2668952883 به 

سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

م الف 76060

آگهی تغییرات شرکت برق و تاسیسات 
داریان سهامی خاص به شماره ثبت 83522 

و شناسه ملی 10101281322

بارکد 0930323

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده 
م��ورخ 91/12/27 ک��ه در تاریخ 92/4/31 به ای��ن اداره واصل 
گردید تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: مؤسسه حسابرسی آگاهنگر 
به شناس��ه ملی 10100515993 به س��مت ب��ازرس اصلی و 
محمد افس��ری به شماره ملی 0383531901 به سمت بازرس 

علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.

م الف 69104

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری امید 110 شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت17825 و شناسه ملی10100619007

بارکد 1777674

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

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1392/5/7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مالی 91 به تصویب رسید. 
روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین 
شد. سید احمد موس��وی به شماره ملی 4723651500 و شرکت 
ایران توسعه به شناسه ملی 10101201647 با نمایندگی محسن 
عام��ری ب��ا کدمل��ی0939603802 و ش��رکت پارس توس��عه به 
شناس��ه ملی10101178332 با نمایندگی محمدمهدی راس��تی 

به ش��ماره ملی 126183111 برای مدت 2س��ال به سمت اعضاء 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی 10861687625 به 
عنوان بازرس اصلی و عباس وفادار به ش��ماره ملی4132147681 
ب��ه عن��وان ب��ازرس علی الب��دل ب��رای یک س��ال مال��ی انتخاب

 گردیدند.

م الف 76103

سال هفتادو دوم q  شماره q 20644  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( چهار شنبه 29 آبان q  1392 16 محرم q  1435 20 نوامبر2013

خبر ویژه
یادداشت روز

صفحه2

* طرح دو فوریتی الزام دولت به صیانت از حقوق هس��ته ای جمهوری 
اسالمی ایران با 110 امضا تقدیم هیئت رئیسه شد.

* طرح الزام دولت به صیانت از حقوق هسته ای، دولت را موظف می کند 
که به غنی سازی 20 درصد ادامه داده و تاسیسات هسته ای آب سنگین 
اراک را تکمیل کند.                                                      صفحه10

* علی اکبر محزون مدیرکل دفتر آمار و اطالعات جمعیتی جوان کشور: از لحاظ 
جمعیتی ایران رتبه هجدهم در جهان، دهم در آس��یا و س��وم در منطقه بعد از 
پاکستان و مصر و با اندکی اختالف قبل از ترکیه را به خود اختصاص داده است.

* ساالنه حدود 950 هزار نفر به جمعیت کشور افزوده می شود.
* طرح ش��عار »فرزند کمتر زندگی بهتر« طی س��ال های گذشته ضربات 

زیادی را به نرخ رشد جمعیتی جوان کشور وارد کرده است.

* عباس قبادی: مخازن وزارت صنعت از 12 قلم کاالی 
اساسی از جمله گندم، جو، ذرت، کنجاله، گوشت قرمز، 

مرغ، برنج، شکر، کره و شیر خشک پر است.
* وزیر اقتصاد: تا 2 س��ال آینده دولت باید 8/5 میلیون 

شغل ایجاد کند.

* مع��اون وزیر نفت از برنامه دولت برای کاهش مصرف 
بنزین خبر داد.

* وزی��ر کار: فقرزدایی باید به گفتم��ان عمومی تبدیل 
شود.

صفحه4

وزارت صنعت و تجارت:

انبارهای کشور
مملو از کاالهای اساسی است

* م��ردم بحری��ن در ع��زای 139 ش��هید انقالب 

خواستار قصاص شدند.

* ش��ادمانی نظامی��ان و م��ردم س��وریه در پ��ی 

پیروزی های ارتش علیه تروریست ها.

* ژنرال های آمریکایی: توان جنگی خود را از دست 

داده ایم.

* اعتراض شیعیان و اهل سنت علیه خشونت های 

قومی در پاکستان.                          صفحه آخر

رابرت فیسک نویسنده انگلیسی:

عرفات به آمریکا و اسرائیل اعتماد کرد
 او را کشتند

گزارش تحلیلی خبری کیهان

ایران امتیاز دیگری ندهد
نوبت 1+5  است

القاعده مسئولیت این حادثه تروریستی را برعهده گرفت

انفجار مهیب مقابل سفارت ایران در بیروت
صفحه3

صفحه2

با قید 2 فوریت تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد

طرح الزام دولت
 به صیانت از حقوق هسته ای

کیهان بررسی می کند

رشد جمعیت
در پیچ و خم بهانه جویی ها

* س��عید کریمی کارشناس مسائل 
استراتژیک: در حالی زوج های جوان 
فریب تبلیغات غرب در مورد داشتن 
فرزند کمتر را می خورند که آنها برای 
تبلیغ خود پروتکل تبلیغات خانواده 

را با بچه زیاد نشان می دهند.
*کشور به 150 میلیون جمعیتی نیاز 
دارد که باالی 51 درصد آن جمعیت 
جوان باش��د و این رقم تا 40 س��ال 
آینده قابل دسترسی است.  صفحه5

در آستانه هفته بسیج صورت گرفت

تجدید میثاق بسیجیان با آرمان های امام راحل 

* در آس��تانه هفته بسیج مراس��م تجدید میثاق بس��یجیان با آرمان های بنیانگذار انقالب اسالمی با حضور 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در حرم مطهر امام راحل برگزار شد.

* سردار نقدی: بسیج، نام، اقتدار و کرامتش را مدیون نورانیت امام)ره( است.                              صفحه10

* مذاک��رات ژنو 3 در حالی امروز از س��ر گرفته می ش��ود ک��ه ایران مطابق 
گزارش هفته گذش��ته آژانس، برخی از پیشنهادات 1+5 در نشست ژنو 2 را 

پیشاپیش و از 3 ماه قبل به اجرا درآورده است.
* طبق گزارش آژانس طی زمان مورد اشاره بسیاری از فعالیت های هسته ای 
کشورمان متوقف شده و یا در سطح نزدیک به توقف نگاه داشته شده است.

* ایران بخش قابل توجهی از امتیازات مورد نظر 1+5 را پیش��اپیش  به نفع 
حری��ف تامین کرده و اکنون نوبت 1+5 اس��ت ت��ا در مقابل امتیازاتی که از 

کشورمان گرفته است امتیاز بدهد.
* تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان به ریاست محمدجواد ظریف دیروز 

صبح تهران را به مقصد رم ترک کرد.
* ظریف پس از دیدار با وزیر خارجه ایتالیا راهی ژنو شد.
* ظریف در جمع خبرنگاران: نتیجه مذاکرات با خداست.

* عراقچی: مذاکرات با ناهار کاری اشتون و ظریف آغاز می شود و پس از آن 
جلسه ایران و گروه 1+5 شروع خواهد شد.

* تعیین ش��رط قبل از مذاکره را نمی پذیری��م و از خطوط قرمز خود عبور 
نخواهیم کرد.

* طبق گزارش های منتشره جان کری سفر قریب الوقوع خود به سرزمین های 
اشغالی را تکذیب کرد.

* الوروف: بای��د حق ایران برای اس��تفاده کامل از انرژی اتمی به رس��میت 
شناخته شود.                                                                   صفحه2

حزب اهلل لبنان
 قدرتی ملی،

* اسباب کشی گردانندگان روزنامه هتاک به ارگان هالل  احمر! اقلیمی یا بین المللی؟
*80 هزار موشک حزب اهلل مراکز مهم اسرائیل را نشانه رفته اند

* ارزیابی استاد کالج کینگستون از پهپاد نظامی ایران

بلومبرگ: جعبه گزینه های روی میز
توخالی و بی مصرف است


