
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 دومآگهی مزایده شماره 92/336

م الف3588

ش�رکت توس�عه منابع آب و نیروی ایران- طرح س�د و نیروگاه پارس�یان در نظر دارد از طریق 
فرایند ارزیابی کیفی نس��بت به شناس��ایی مناقصه گران واجد ش��رایط )دارا بودن حداقل پایه سه نیرو و 
ظرفیت خالی باقیمانده آماده به کار( جهت برگزاری مناقصه خرید، حمل، نصب، تس�ت و راه اندازی 
تجهیزات برقی، دکل و احداث فونداس�یون آن از خط دو مداره پس�ت 66 کیلوولت ش�ول به 
کارگاه س�د و نیروگاه پارس�یان اقدام نماید. از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد ارزیابی 
کیفی، تا حداکثر س��ه روز پس از درج آگهی نوبت دوم به پایگاه اینترنتی WWW.IWPCo.ir و یا 
نش��انی: تهران، بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار، ش��ماره 3، طبقه پنجم، طرح س��د و نیروگاه 

پارسیان، تلفن: 27822523-021 مراجعه نمایند.

نوبت اولآگهی ارزیابی کیفی

م الف 3747

صنای�ع حدید درنظ��ر دارد انجام خدمات یادش��ده را بمدت 
یکس��ال به پیمان��کار واجد ش��رایط واگذار نمای��د. متقاضیان 
جهت دریافت اسناد مناقصه می توانند طی یک هفته از انتشار 
آگه��ی نوب��ت دوم، نماینده خ��ود را با معرفی نام��ه همه روزه 
بج��ز پنجش��نبه و روزهای تعطیل از س��اعت 7:30 الی 12 به 
آدرس تهران- کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج- خیابان سپاه 
اسالم)36( مراجعه و جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن های 

3-44905671 داخلی315 و 365 تماس حاصل فرمایند.
هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهی مناقصه خدمات عمومی 
نظافت محوطه و ابنیه 

نگهداری فضای سبز و آبدارخانه

 م الف 3727

فرماندهی آماد و پش�تیبانی نی�روی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران درنظر دارد نیازمندی مشروحه 

ذیل خود را از طریق مناقصه عمومی تامین نماید.
متقاضی��ان میتوانن��د جه��ت دریاف��ت اوراق ش��رایط و 
مشخصات با در دس��ت داشتن معرفی نامه یا مهر شرکت 
و اصل فی��ش واریزی به مبل��غ 500/000 ریال در وجه 
حس��اب ش��ماره 5151579015005 بانک س��په به نام 
دارایی ف  آماد و پ��ش نداجا از تاریخ 92/9/5 تا 92/9/9 
از س��اعت 8 الی 12 به ف خرید ای��ن فرماندهی واقع در 
تهران- میدان رس��الت- انتهای  خیابان نیروی دریایی- 
پ��ادگان کوهک مراجعه نمایند و در صورت لزوم تلفنهای 
آم��اده   77226037 و   77226053  ،77225974

پاسخگویی خواهند بود.
گوشت منجمد گوساله 200 تن

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 12/خ/پ/92

فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران

م الف 3697

نیروی دریایی

8

مجله كيهان بچه ها 
حاوي مطالب علمي- ورزشي- داستاني 

مخصوص نوجوانان 
سه شنبه ها بصورت سراسري 

منتشر مي شود

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1392/6/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حس��اب سود و زیان س��ال مالی منتهی به 91/12/30 
به تصویب رس��ید مؤسسه خدمات حس��ابداری و مشاوره مدیریت 
امین محاس��ب قرن به شناس��ه ملی 10320384696 به س��مت 
ب��ازرس اصل��ی و محم��ود رمضانی گش��ت رودخانی ب��ه کدملی 
2668952883 به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یکس��ال 
مالی انتخ��اب گردیدند. روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد.

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

بارکد 2303414

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار 
بافت فرسوده پارسیان سهامی خاص به شماره 
ثبت 390286 و شناسه ملی 10320410186

م الف 80474

به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/2/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب شدند.
س��یداحمد کاظمی به شماره ملی 5099055494 و عزت اله فهیم تاش 
به ش��ماره ملی 0039497356 و خانم فائزه فهیم تاش به ش��ماره ملی 

0040282635
2- ق��ادر فره��ادی ش م 5459250536 بس��مت ب��ازرس اصلی و لیال 
احمدی ش ملی 0059398231 بس��مت ب��ازرس علی البدل برای مدت 

یکسال انتخاب شدند.
3- روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی های ش��رکت انتخاب 

شد.

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

بارکد 1733226

آگهی تغییرات شرکت سروش سالمت رازی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 291033 

 و شناسه ملی 10103290633

م الف 76110

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/1/31 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

آقای علی صمیمی دارای ش��ماره ملی 0089896513 به سمت 
رئیس هیئت مدیره.

آق��ای مرتضی محمدی دارای ش��ماره مل��ی 0089905997 به 
سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره

آقای حمید دانش��ور دارای شماره ملی 0324074832 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

آقای احمد بش��ارتی دارای شماره ملی 1145643538 به سمت 
عضو هیئت مدیره

آقای اکبر محسنی دارای ش��ماره ملی 0089891635 به سمت 
عضو هیئت مدیره

کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با 
امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
و اوراق و نامه های عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت 

معتبر است.

بارکد 2472341

آگهی تغییرات شرکت پایانه های داده ای 
نوین سهامی خاص به شماره ثبت 207172 

و شناسه ملی10102487822

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

م الف81796

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی بط��ور فوق العاده 

مورخ1392/7/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

تراز مالی و حساب سود و زیان شرکت در سال1391 به تصویب 

رسید.

آقایان بهرام صادقی یزدانخواه 1377856089 و حسین لشگری 

5599630587 و احم��د صادقی یزدانخ��واه 1377821870 و 

احمد ودودس��یدی 1377772179 بعنوان اعضای هیئت مدیره 

برای مدت 2سال انتخاب شدند.

آقای حس��ین لشگری بس��مت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد 

صادقی یزدانخواه بس��مت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهرام 

صادقی یزدانخواه بسمت مدیرعامل انتخاب شدند.

آقای حسن پورمحمد روح افزاء بسمت بازرس اصلی و آقای مختار 

درویش به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یکس��ال انتخاب 

گردیدند.

بارکد 2422737

آگهی تغییرات شرکت صنایع پالستیک و مالمین 
ایران سهامی خاص به شماره ثبت48160 

و شناسه ملی 10100933582

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

م الف 81791

سال هفتادو دوم q  شماره q 20648  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه64 صفحه ویژه نامه خودرو و نیازمندي های ویژه تهران( دو شنبه 4 آ ذر q  1392 21 محرم q  1435 25 نوامبر2013

خبر ویژه

صفحه2

* مخالف��ت م��ردم افغانس��تان و لوی��ه جرگه

 با اعطای مصونیت قضایی به اشغالگران.

دیکتات��وری آل خلیف��ه  بحری��ن:  م��ردم   *

رو به زوال است.

* م��ردم پاکس��تان همزم��ان ب��ا تظاه��رات

 ضد آمریکایی مسیر تدارکاتی ناتو را بستند.

* اخراج س��فیر ترکیه از مص��ر روابط قاهره و 

آنکارا را تیره تر کرد.                     صفحه آخر

ارتشسوریهعملیاتتروریستها
برایورودبهدمشقراناکامگذاشت

* هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

از لغو تحریم های اعمال شده علیه این صنعت 

استقبال کرد.

* حضور 11هزار راهدار در جاده های زمستانی.

* جذب 20 هزار میلیارد ریال سرمایه بخش خصوصی 

در صنعت آب و فاضالب.

* یک اقتصاددان: حباب قیمتی مسکن، ارز و 

طال می ترکد.                                 صفحه4

ایرانبرایهمکاریبادیگرکشورها
درحوزهپتروشیمیاعالمآمادگیکرد

آمریکا قابل اعتماد نبود
توافق ژنو یک ساعت دوام آورد

جان کری با نقض توافقنامه،حق غنی سازی ایران را انکار کرد

یادداشت روز

* ابراهیم آقامحمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: جمعی 
از نمایندگان در حال جمع آوری امضا برای نامه ای هس��تند که بر طبق آن از هیئت 
رئیس��ه مجلس خواسته شده که از رئیس جمهور و وزیر امور خارجه برای حضور در 
پارلمان برای بررسی جزئیات و توافقات مذاکرات اخیر ژنو دعوت کنند.    صفحه10

* نشست خبری رئیس جمهور با خبرنگاران پیرامون تشریح مذاکرات ژنو 
با حضور خانواده شهدای هسته ای روز یکشنبه برگزار شد.

* روحان��ی: دنیا به این نتیجه رس��ید که تهدید نمی توان��د در برابر ایران 
کارساز باشد.

 روحانی در نشست خبری:

حق غنی سازی ایران  به صراحت درتوافقنامه آمده است

در صحن مجلس مطرح شد

تیم هسته ای جزئیات مذاکرات را
 به نمایندگان ارائه دهد

* در حال��ی که دکتر ظریف وزیر امور خارجه کش��ورمان تاکید می کند 
ک��ه حداقل در 2 بن��د از توافقنامه ژنو بر حق غنی س��ازی ایران تصریح 
شده است، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ادعا می کند که 1+5 حق 

غنی سازی ایران را تایید نکرده است!
* اظهارات جان کری که کمتر از یکس��اعت بعد از امضای توافقنامه ژنو 

مطرح شده است بار دیگر نشان می دهد که آمریکا قابل اعتماد نیست.
*  این تفاوت نظر در تفس��یر یکی از اصلی تری��ن محورهای تفاهمنامه 

می تواند اعتبار توافقنامه یاد شده را کاهش بدهد.
* رئیس جمهور آمریکا: توانس��تیم گس��ترش برنامه هس��ته ای ایران را 

متوقف کنیم و بخش هایی از آن را به عقب ببریم.
* وزیر امور خارجه روسیه: توافق ژنو بازنده نداشت و به این معنی است 
که ما موافق به رس��میت ش��ناختن حق ایران برای استفاده صلح  آمیز از 
انرژی هسته ای از جمله حق غنی سازی اورانیوم هستیم.                                                
* وزیر خارجه فرانس��ه: توافق ایران و 1+5 بر حق غنی س��ازی صلح آمیز 

تاکید می کند.
* وزی��ر خارج��ه انگلیس توافق با ایران را برای تم��ام دنیا و ایران خوب 

توصیف کرد.
* رهبر جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا: مشکل این توافق آن 
است که همچنان به ایران اجازه غنی سازی می دهد.             صفحه10

فرمانده کل قوا در دیدار فرمانده و مسئوالن نیروی دریایی ارتش توصیه کردند

صفحه3نیرویی را ایجاد کنید که در تراز ملت ایران باشد

در پاسخ به نامه رئیس جمهور مطرح شد

عکس:محمد علی شیخ زاده

تقدیررهبرانقالبازایستادگیتیمهستهای
درمقابلزیادهخواهیها

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در پاس��خ به نامه 
رئیس جمه��ور پیرامون مذاکرات هس��ته ای، از هیئت 

مذاکره کننده کشورمان تقدیر و تشکر کردند.
* بی ش��ک فضل الهی و دعا و پش��تیبانی ملت ایران 

عامل این موفقیت بوده و در آینده نیز خواهد بود.
* ایس��تادگی در براب��ر زیاده خواهی ه��ا هم��واره باید 
شاخص خط مس��تقیم حرکت مس��ئوالن این بخش 

باشد و چنین خواهد بود.

* نامه روحانی به رهبر انقالب: فرزندان انقالبی ش��ما 
توانستند در مذاکراتی دشوار و پیچیده، حقانیت ملت 
ایران در فعالیت های هس��ته ای را در صحنه بین المللی 

اثبات کنند.
* بی ش��ک ای��ن موفقی��ت، حاص��ل عنای��ات حق و 
رهنمودهای رهبری عالیق��در نظام و حمایت بی دریغ 

ملت ایران بوده است.
صفحه3

* حاصل مذاکرات این اس��ت که 
1+5 یا به تعبیر دیگر قدرت های 
جهانی حقوق هسته ای ایران را به 

رسمیت شناختند.
* به صراحت در متن توافق آمده 
که ایران غنی سازی خود را انجام 
خواهد داد.                 صفحه3

صفحه2

رویکرد غلط انداز دو سوی خط فتنه 
با مذاکرات ژنو 

* فایننشال تایمز: ایران در غرب آسیا بر آمریکا و متحدانش برتری یافته است
* چهار سال پیش که خالف منطق خود عمل کردید

بازهم
پیمانشکنی


