
 با اهدای خون زندگی را هدیه کنیم 
 روابط عمومی انتقال خون استان تهران 

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 

ش�رکت ساخت و توس�عه زیربناهای حمل و نقل کش�ور در نظر دارد 
تکمی��ل عملیات اجرایی قطع��ه 6 باند دوم بزرگراه بندرعباس س��یرجان با 

مشخصات اصلی زیر را بصورت عام دو مرحله ای به مناقصه بگذارد:
1- عن�وان پ�روژه: تکمیل عملی��ات اجرایی قطع��ه 6 بان��د دوم بزرگراه 

بندرعباس-سیرجان.
2- مدت اجرای کار: 24 ماه و دوره تضمین پروژه برابر 60 ماه می باشد.

3- ب�رآورد کل کار: براس��اس فهرس��ت به��ای پای��ه س��ال 92 مبل��غ 
124/501/737/090 ریال با ش��اخص مبنای پیمان سه ماهه دوم سال 92 

می باشد.
4-محل انجام عملیات و موقعیت جغرافیائی: استان کرمان.

5- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1000/000/000 ریال می باشد.
6- نوع عملیات عبارت است از: تکمیل عملیات راهسازی شامل ابنیه و 

روسازی و تاسیسات تونل.
7- از ش��رکتهای پیمان��کاری داوطل��ب مناقصه ک��ه حائز ش��رایط آئین نامه 
طبقه بن��دی و تش��خیص صالحیت پیمانکاران در رش��ته راه و ترابری و دارای 
پایه متناس��ب با مبلغ برآورد مذکور هستند، تقاضا می شود جهت مشارکت در 
مناقصه فوق و کسب اطالعات الزم و دریافت اسناد مربوط به مشخصات پروژه 
با در دس��ت داشتن معرفی نامه حداکثر تا تاریخ 92/9/14 به مهندسین مشاور 
تردد راه واقع در: خیابان شهید مفتح شمالی- کوچه بخشی موقر- شماره 8، با 

شماره های تلفن تماس: 88305656 و 88834510 مراجعه فرمایند.

8- محل تحویل اس�ناد و پیشنهاد قیمت: دفتر اداره کل امور پیمانها و 
رس��یدگی فنی واقع در: بزرگراه مدرس- خیابان وحید دس��تگردی- خیابان 
فرید افش��ار- شرکت ساخت و توس��عه زیربناهای حمل و نقل کشور- طبقه 

دوم می باشد.
ضمنا آخرین مهلت تکمیل و ارائه اسناد و مدارک شرکت در مناقصه ساعت 
8/30 روز یکش��نبه م��ورخ 92/9/24 و زم��ان برگزاری جلس��ه مرحله اول 
مناقصه ساعت 9 روز یکشنبه مورخ 92/9/24 می باشد. پیمانکاران متقاضی 
می بایس��ت ضمانت نامه ش��رکت در مناقصه را در پاکت )الف( اساس��نامه و 
فرم تکمیل ش��ده خوداظهاری و آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه 
رسمی کشور را بهمراه سایر اسناد و صورتهای مالی حسابرسی شده و کارت 
اقتصادی جدید و مدارک و رزومه ش��رکت را در پاکت )ب( و همچنین برگ 
پیش��نهاد قیمت و فرمهای آنالیز مربوطه بهمراه فرمهای الف، ب، پ و تعهد 
بیمه نامه را در پاکت )ج( قرار دهند. ارس��ال اس��ناد ومدارک تکمیل ش��ده 
هیچگونه تعهدی در زمینه انعقاد قرارداد با متقاضیان برای شرکت ساخت و 
توس��عه زیربناهای حمل و نقل کشور ایجاد نمی کند. فرم آگهی الکترونیکی 
مناقص��ه از طریق صفحه الکترونیکی پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات به 

نشانی http://iets.mporg.ir قابل دسترسی است.

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 92-154

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

اداره کل امور پیمان ها و رسیدگی فنی
م الف 3692

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در نظر دارد اقالم مشروحه زیر را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. 
عالقه مندان برای دریافت مدارک و شرایط شرکت در مزایده و بازدید می توانند از تاریخ 92/9/9 تا تاریخ 92/9/18 ساعت 
8 صبح تا 12 )به غیر از پنج ش��نبه و روزهای تعطیل( به آدرس: تهران جاده قدیم قم- س��ه راه خیرآباد- بلوار تاسیس��ات 
نفتی ری- خیابان انبار نفت- اداره عملیات کاال- واحد کاالی مازاد پخش فرآورده های نفتی ایران مراجعه فرمایند. ضمنا 

زمان دریافت پاکات متقاضیان روز سه شنبه مورخ 92/9/19 حداکثر تا ساعت 14 می باشد.
سپرده شرکت در مزایده )ریال(تعداد- مقدارشرحردیف

10000000 )ده میلیون(267 قلمقطعات یدکی انواع باالبرها و... )نو(1

10000000 )ده میلیون(139 قلمانواع بلبرینگ، واشر و... )نو(2

اقالم عمومی )وسایل برقی از قبیل سیم و المپ و فیوز و...( 3
)نو(

10000000 )ده میلیون(132 قلم

20000000)بیست میلیون(12 قلمانواع کاغذهای NCRو کاغذهای 30-50-60 گرمی )نو( 4

 10000000 )ده میلیون(حدود 70 تنانواع کاغذ- فرم و دفاتر باطله امحائی5

730عدد )604 حلقه الستیک- 126 حلقه انواع الستیک و تیوب فرسوده6
تیوب(

 20000000 )بیست میلیون( ریال

2000000 )دومیلیون(حدود 2تنانواع شیشه شکسته و از رده خارج )میز و درب و پنجره(7

ضمن��ا آگه��ی ف��وق در پایگاه اطالع رس��انی مناقصات و ش��بکه اطالع رس��انی نفت و انرژی به نش��انی س��ایت اینترنتی
www.shana.ir, http://iets.mporg.ir, www.niordc.ir, http://monaghese.niodc.ir

موجود می باشد.

نوبت اولآگهی مزایده شماره 92/336

م الف3588

دانش�گاه تربی�ت م�درس در نظر دارد، نس��بت به شناس�ایی و 
ارزیابی ش�رکت های فعال در زمینه ف�روش UPS مورد نیاز از 
ملزومات Data Center، از طری��ق فراخوان ارزیابی کیفی، اقدام 
نماید. بدینوس��یله از کلیه ش��رکت کنندگان واجد شرایط که مایل به 
شرکت در این ارزیابی هس��تند دعوت می گردد، جهت اعالم آمادگی 
و دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی از تاری��خ درج آگهی حداکثر به مدت 
5 روز ب��ه آدرس س��ایت www.modares.ac.ir واح��د معاونت 
پشتیبانی و منابع انس��انی مراجعه واسناد تکمیل شده را ظرف مدت 
یک هفته به آدرس تهران، بزرگراه جالل آل احمد، پل نصر، دانش��گاه 
تربیت مدرس، س��اختمان مرکزی، مدیریت امور مالی- س��رکار خانم 
عباس آبادی )شماره تماس: 82884140( ارسال نمایند. بدیهی است 
به اسناد تحویل شده بعد از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد 
ش��د. دانش��گاه تربیت مدرس پس از بررسی اس��ناد و مدارک واصله 
در چارچ��وب ضواب��ط و مقررات نس��بت به ارزیابی کیف��ی اقدام و از 
شرکت های واجد شرایط )شرکت هایی که حداقل 60 از 100 امتیاز را 
اخذ نمایند( جهت دریافت اسناد مناقصه متعاقبا دعوت بعمل خواهد 

آورد.
موضوع خرید:

 APC UPS, model: Symmetra PX 64KW Scalable
 to 160 Kw, 400V, Number:2

- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.
-ارائه مدارک و پرسش��نامه های تکمیل ش��ده هیچگونه حقی را برای 

متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

آگهی فراخوان
 ارزیابی کیفی 

فروشندگان

م الف 3715

دانشگاه تربیت مدرس

بدین وسیله به اطالع کلیه اعضاء سابق پروژه پردیس 
ک��ه تاکنون طلب خود را از این تعاونی دریافت ننموده اند 
می رس��اند هرچه س��ریعتر در یکی از روزهای یکشنبه یا 
چهارش��نبه هر هفته از ساعت 15 الی 18 به محل دفتر 
تعاونی واقع در خیابان پیروزی- خیابان شکوفه- خیابان 
ش��هید عزیزی- پالک115 مراجعه و یا با ش�ماره تلفن 

2595680-0912، مدیرعامل، تماس حاصل فرمایید.

اطالعیه مهم تعاونی مسکن 
آموزش و پرورش منطقه14 تهران

تعاونی مسکن آموزش و پرورش منطقه14 تهران

س��الیانه  ع��ادی  عموم��ی  مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
م��ورخ1392/4/31 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: آقایان مس��عود 
کبیری به ش��ماره  کدمل��ی 0041143833 ، مجی��د کبیری به 
ش��ماره کدمل��ی 0043846688 و خانم زهرا کاش��انی وحید به 
ش��ماره کدملی 0056205511 بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب شدند.
آقای سیدحسن میربشیری گلرودباری 2721815261 به سمت 
بازرس اصلی ش��رکت و آقای عبدالرض��ا رضایی 2721929097 

بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

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

بارکد1774665

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

و شناسه ملی10101185864

م الف 76107

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1392/6/3 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد:

آقای پرویز شاه آبادی به کد ملی 1375665626 به نمایندگی از شرکت 

مهندس��ی عمران و تولیدی نیرو به شناسه ملی 10101357432 بجای 

آق��ای یوس��ف حقی حصار به س��مت نائب رئیس هیئ��ت مدیره و آقای 

مصطفی رجب��ی به کد ملی 00518857741 به نمایندگی از ش��رکت 

عمران و مس��کن سازه پایدار آذرمهد استان آذربایجان شرقی به شناسه 

ملی 10200377359 بجای آقای اکبر س��رخوش به سمت عضو هیئت 

مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

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

بارکد1906437

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه 
پایدار مهر درخشان سهامی خاص به شماره ثبت 

391515 و شناسه ملی 10320409819

م الف 76065

مجل��ه کیه��ان ورزش��ی حاوی 
مطالب خواندنی، تحلیل، گزارش، 
و  رودررو  میزگ��رد،  مصاحب��ه، 
آخری��ن اخب��ار از ورزش ایران و 
جه��ان امروز )ش��نبه-2 آذر( در 

سراسر کشور منتشر شد.
در ای��ن ش��ماره می خوانی��م: در 
حس��رت زم��ان از دس��ت رفته 
گ��زارش  هفت��ه(،  )چش��م انداز 
اختصاص��ی کیه��ان ورزش��ی از 
حواش��ی دیدار ایران با لبنان در 
بی��روت، رو در رو ب��ا فنونی زاده 

و پنجعلی مدافعان دهه 60 پرس��پولیس، میزگرد ماه کیهان ورزش��ی با 
حضور روس��ای چوگان، نگاهی به فوتبال پایه، رضا قوچان نژاد پدیده ای 
از شرق ایران زمین، نگاه چند بعدی به پرویز کریمی دروازه بان استقالل 
خوزس��تان، هلند در حس��رت یک مقام قهرمانی در جام جهانی )تحلیل 
س��رویس خارجی(، نادال آقای تنیس 2013، گزارش مسابقات پلی آف 
جام جهانی 2014 برزیل، نگاهی به رقابت های لیگ های یک و 2 فوتبال 
ایران، مس��ابقات والیبال قهرمان قهرمانان در ژاپن، لیگ برتر بس��کتبال 
و... به همراه پوس��تر: ادینسون کاوانی، اش��کان دژاگه و تیم ملی فوتبال 

ایران و...

مجله کیهان ورزشی منتشر شد

سال هفتادو دوم q  شماره q 20646  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(  شنبه 2 آ ذر q  1392 19 محرم q  1435 23 نوامبر2013

خبر ویژه

یادداشت روز

صفحه2 صفحه2

* بش��ار اسد: جنگ با تروریست ها 6 ماه دیگر 
پایان می یابد.

* پلیس مصر برای ورود به دانشگاه ها از دولت 
مجوز گرفت.

* خودرو حامل 400 کیلوگرم مواد منفجره در 
شمال لبنان کشف شد.

* ترور نخست وزیر ترکیه نافرجام ماند.
صفحه آخر

با شلیک 8 گلوله خمپاره به خاک عربستان

جیش المختار عراق به آل سعود 
درباره حمایت از تروریست ها هشدار داد

* در همایش نظام سالمت مطرح شد؛ مصرف غلط 65 
درصد داروها ناشی از اشتباه در تشخیص سرپایی است.

* هشدار عضو کمیسیون صنایع درباره عملکرد 100 روزه 
دولت؛ گرانی افزایش یافته و مش��کالت معیشتی به قوت 

خود باقی است.

* ثبت ن��ام ب��رای آرم ط��رح ترافی��ک از ف��ردا آغ��از
 می شود.

* متقاضیان تا 23 آذرماه فرصت دارند از طریق اینترنت 
ثبت نام کنند.

صفحات4و11

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال خبر داد

11 هزار کامیون سهمیه سوخت می گیرند
اما بار حمل نمی کنند

* س��ؤال من از رئیس جمهور این اس��ت که آیا شما این مسائل را می دانید یا 
خیر؟ اگر از این مسائل باخبر هستید که وا اسفا، اما اگر نمی دانید که واحسرتا.

* فتنه گران در عاشورای 88 هتک حرمت کردند و خودشان را به خوبی نشان 
دادند و مشخص شد که چه کاره هستند، باطن خودشان را ظاهر کردند، نشان 

دادند که نه به اسالم عقیده ای دارند و نه نظام اسالمی را قبول دارند.

گزارش خبری کیهان

بحث های داغ در روزهای سرد ژنو
دود سفید یا سیاه ؟

خطیب جمعه تهران:

عده ای با داس دارند
نیروهای انقالبی را درو می کنند

* آمریکایی ها خودشان را قیم دنیا 
و ولی امر م��ردم دنیا می دانند اما 
ملت ایران در راهپیمایی 13 آبان 
مشت محکمی به دهان آمریکا زد 
و قدرت خود را به رخ آنان کشید.

* سردار نقدی: هیچ حجتی برای 
کوتاه آمدن در برابر دشمن نداریم.
صفحه3

* پیکر مطهر شهید اقتدار فرهنگی حجت االسالم ابراهیم انصاری، رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در لبنان 
پس از اقامه نماز جمعه از مقابل در اصلی دانشگاه تهران تشییع شد.

* امت والیتمدار با حضور پرشور خود، پیکر پاک شهید انصاری را با نوای »یاد امام و شهدا/ دلو می بره کرب و بال« تا 
میدان انقالب بدرقه کردند. حاضران در این مراسم با شعارهای مرگ بر اسرائیل نفرت خود را از جنایات و دسیسه های 

رژیم صهیونیستی ابراز کردند.
* مراسم تدفین این شهید گرانقدر امروز )شنبه 2 آذر( در قم از ساعت 10 صبح از مسجد امام حسن عسکری)ع( 
به سمت حرم مطهر حضرت معصومه)س( برگزار می شود.                                                             صفحه3

تشییع پیکر شهید حجت االسالم انصاری
بر دوش مردم قدرشناس تهران

در تماس با مسئوالن سفارت کشورمان در بیروت

سیدحسن نصراهلل: حمله به سفارت ایران
بی پاسخ نمی ماند

* دبیرکل حزب اهلل لبنان: تاریخ س��ی و چهار ساله نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران ثابت کرده که این گونه اقدامات ناجوانمردانه دش��منان اس��الم ناب و انقالب 
اسالمی و مقاومت، کوچکترین تاثیری بر عزم و اراده و پیشرفت پیروان خط خونین 
کربال و رهروان امام خمینی)ره( نداشته و نخواهد داشت.                         صفحه10

* حیف که صادق زیباکالم هستم اگر آلفرد جانسون بودم...!
* آمریکا خالف می گوید چرخه سوخت حق اعضای NPT است

* والرشتاین: آمریکا دیگر قادر نیست در جنگ ها برنده شود

* مذاکرات ژنو3 در حالی امروز ادامه می یابد که تا لحظه تنظیم این گزارش 
همه نگاه ها به سمت هتل »اینترکنتینانتال« محل برگزاری نشست ها است 

که آیا دود سفید یا سیاه از آن بلند خواهد شد.
* س��رگئی الوروف دیشب وارد ژنو شد و منابع خبری اعالم کردند احتماال 

امروز همتایان آمریکایی و چینی وی نیز به مذاکرات خواهند پیوست. 
* وزیر امور خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنج شنبه 

2 دور مذاکره دوجانبه داشتند که بیش از 5 ساعت به طول انجامید.
* خبرهای رسیده از ژنو حاکی است پذیرش حق غنی سازی ایران از سوی 

1+5 اصلی ترین موضوع مذاکرات روز پنج شنبه بوده است.
* ظریف با رد مذاکرات محرمانه با آمریکا درباره عراق، سوریه و افغانستان، 

گفت: هیچ مذاکره ای جز در بحث هسته ای با آمریکا نداشتیم.
* غنی س��ازی قابل مذاکره نیست و به غنی س��ازی در خاک خودمان ادامه 

می دهیم و طرف مقابل باید به حق ما احترام بگذارد.
* عراقچی عضو تیم هسته ای ایران: 6 کشور به ما اطمینان دادند که اشتون 

نماینده تام االختیار آنهاست و از مواضع او حمایت می کنند.
* ط��رف مقابل باید اطمین��ان دهد که بازی دور قبل را تکرار نمی کند و در 

صورت توافق زیاده خواهی در کار نخواهد بود.
* هیچ توافقی که از ابتدا تا انتهای آن غنی س��ازی ایران وجود نداشته باشد 
مورد پذیرش ما نخواهد بود.                                                صفحه2

قطعیات و ابهامات 
مذاکره ژنو

خامنه ای درباره شیطان بزرگ 
مثل خمینی سخن گفت


