
اداره کل راه و شهرسازی یزد در نظر دارد 6قطعه زمین از پالک 8 فرعی از 713 اصلی از بخش 8 یزد با کاربری کارگاهی واقع در خیابان 
کش��تارگاه به س��مت خلدبرین و همچنین قطعه زمین شماره 7 تحت قسمتی از پالک 5157 اصلی بخش 6 یزد واقع در سفیدکوه تفت جهت 
س��نگ بری را از طریق فراخوان به صورت اجاره پنج س��اله به ش��رح جدول ذیل واگذار نماید بدینوس��یله از کلیه دارندگان مجوز دعوت بعمل 
می آید جهت دریافت مدارک ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار دومین آگهی به مدیریت امالک و حقوقی این اداره کل واقع در خیابان آیت ا... 

کاشانی، خیابان مسکن و شهرسازی، ساختمان شماره دو راه و شهرسازی مراجعه نمایند.

اجاره بهاکاربریمساحتپالکقطعهردیف
8500000 ریال کارگاهی617/34 مترمربع8 فرعی از 713 اصلی بخش 8 یزد135

سال اول
8500000 ریال کارگاهی337/5 مترمربع8 فرعی از 713 اصلی بخش 8 یزد274

سال اول
15000000 ریال کارگاهی678 مترمربع8 فرعی از 713 اصلی بخش 8 یزد 380

سال اول
8000000 ریال کارگاهی337/5 مترمربع8 فرعی از 713 اصلی بخش 8 یزد 472

سال اول
از پ��الک 8 فرع��ی از 713 اصلی  596

بخش 8 یزد
7700000 ریال کارگاهی462/7 مترمربع

سال اول
از پ��الک 8 فرع��ی از 713 اصلی  690

بخش 8 یزد
7000000 ریال کارگاهی456 مترمربع

سال اول
19731/45 5157 اصلی بخش 6 یزد )تفت(  77

مترمربع
سنگ 
بری

9000000 ریال 
ماهیانه

نوبت دوم»آگهی فراخوان زمین«

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین درنظر دارد موارد مشروحه ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط و تعیین صالحیت شده واگذار نماید.
لذا متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند برای دریافت اس��ناد مناقصه با در دس��ت داش��تن معرفی نامه جهت هر مورد از تاریخ 92/9/12 لغایت 
92/9/18 به نشانی قزوین- انتهای بلوار نوروزیان پشت صداوسیما- اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین اداره پیمان و رسیدگی مراجعه و برای 
 http://Qazvinroad.ir یا http://iets.mporg.ir کس��ب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 3659474-0281 تماس گرفته و یا به سایت

مراجعه نمایند.
مهلت تحویل اسناد تا ساعت 13 تاریخ 92/9/28 به آدرس فوق می باشد.

تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت اوراق مشارکت بی نام، ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه به حساب 217632334004 بانک ملی 
مرکزی شعبه سبزه میدان در وجه اداره کل راه و شهرسازی می باشد.

هزینه اسناد مناقصه 200000ریال فیش واریزی به حساب شماره 2176323306000 به نام اداره کل راه و شهرسازی می باشد.
بازگشایی پاکات اسناد مناقصه در تاریخ 92/9/30 رأس ساعت 11 صبح در اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین می باشد.

آگهی مناقصه

مبلغ مبلغ برآورد)ریال(عنوان مناقصهردیف
تضمین)ریال(

شماره پایه برآوردنوع مناقصه
مناقصه

بهسازی محور قزوین- بوئین زهرا- 1
اشتهارد

فهرست بهای راه و باند و دو مرحله ای22/415/191/847230/000/000
فرودگاه92

92/15

نگهداری و راهبری تجهیزات ایمنی 2
تونل شیرین سو

یک 2/412/000/00040/000/000
مرحله ای

تجدید قیمت مقطوع
92/11

احداث دور برگردان غیر همسطح در 3
محور قزوین- تاکستان )یاتاقان بوش(

فهرست بهای تجمیع شده دو مرحله ای19/200/000/000200/000/000
راه و باند و فرودگاه92

تجدید 
92/14

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

نوبت دوم

قوه قضاییه در نظر دارد به استناد بند ب ماده 211 قانون 
برنامه پنجساله پنجم توسعه تعداد 5215 نفر از افراد واجد 
شرایط را از طریق برگزاری آزمون و انجام مراحل گزینش 
ب��رای خدمت در دادگس��تری کل اس��تان ها و حوزه های 
ستادی اس��تخدام نماید. داوطلبان استخدام برای ثبت نام 
در آزم��ون می توانند از تاری��خ 92/9/12 لغایت 92/9/23 
ب��ه آدرس ه��ای اینترنت��ی www.modiriat.org و یا 

www.dadiran.ir مراجعه نمایند.

آگهی استخدام کادر اداری 
در قوه قضاییه

اداره کل امور اداری و استخدامی 
م الف 3882کارکنان اداری قوه قضاییه

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در نظر دارد خرید شیر 
پاس�توریزه و استریل جهت مدارس خود را در سال تحصیلی
 1393- 1392 با مش��خصات و ش��رایط کلی زیر از طریق مناقصه 

عمومی از اشخاص حقوقی واجد شرایط خریداری نماید.
مناقصه شماره یک

ش�یر ت�ازه گاو پاس�توریزه ب�ا ٪2/5 چرب�ی هم�راه ب�ا نی با 
 200ccبسته بندی شیرینگ حداکثر به تعداد 11/000/000 لیوان

و میزان سپرده 172/000/000 ریال
مناقصه شماره دو

ش�یر اس�تریل چهارگوش پاکتی با ٪2/5 چربی همراه با نی با 
بسته بندی شیرینگ به تعداد 3/000/000 پاکت 200cc و میزان 

سپرده 61/000/000 ریال
1- سپرده هر یک از مناقصات به شماره حساب 2173011319003 

نزد بانک ملی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
2- ش��رکت هایی می توانند در مناقصه شیر پاستوریزه شرکت نمایند 

که محل کارخانه آنها در استان تهران و البرز باشد.
3- مح��ل دریافت اس��ناد مناقصه دبیرخانه کمیته ش��یر مدرس��ه 
واق��ع در اداره کل آموزش و پرورش ش��هر ته��ران به آدرس: خیابان 
طالقان��ی- نبش خیابان ش��هید سرپرس��ت )کمیته ش��یر مدرس��ه(

تلفن88979512
4- مهلت دریافت اس��ناد مناقصه 7 روز بعد از انتش��ار دومین آگهی 

روزنامه می باشد.
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

م الف3873

آگهی مناقصه عمومی
 نوبت دوم 

  کیهان ورزشي قدیمي ترین مجله ورزشي ایران 

شنبه هر هفته بصورت سراسري  منتشر مي شود

ش�رکت پاالی�ش نف�ت کرمانش�اه در نظ��ر دارد یک قل��م کاال را 
ب��ا مش��خصات و ش��رایط کلی من��درج در اس��ناد مناقص��ه مربوطه از 

تامین کنندگان ذیصالح خریداری نماید.
1- نام و نشانی مناقصه گزار:

 شرکت پاالیش نفت کرمانشاه واقع در بلوار شهید بهشتی- روبروی پارک 
شاهد- اداره بازرگانی تلفن 4497598-0831 و فاکس 0831-8362336

2- نوع، کمیت و کیفیت کاال: 
خرید روغن 40 به مقدار LT 20800 شرح کامل در آدرس اینترنتی

 www.korc.ir قید شده است.
3- نوع ومبلغ تضمین:

 ضمانتنامه بانکی به مبلغ 197/600/000 ریال یا واریز وجه نقد
4- محل، مهلت و زمان دریافت اسناد:

 اداره بازرگانی 20 روز بعد از چاپ آگهی نوبت دوم تا تاریخ 92/10/9
5- زمان بازگشایی همزمان پیشنهادات فنی و مالی:

 تاریخ  92/11/17
6- شرکت پاالیش نفت کرمانشاه این حق را برای خود محفوظ می دارد 

که در رد تمام یا تعدادی از پیشنهادات بدون ذکر علت مختار است.

تجدید آگهی مناقصه
 فراخوان عمومی )یک مرحله ای(
RKS-                 -KM/MD شماره مناقصه

شرکت پاالیش نفت کرمانشاه)سهامی عام(

روابط عمومی

نوبت اول

923255

شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان در نظر دارد ساخت شیپوره و دیسشارژ C.W.P نیروگاه بندرعباس را از طریق مناقصه عمومی به 
انجام برساند. لذا از کلیه داوطلبان واجد شرایط دعوت می گردد جهت بازدید و دریافت اسناد شرکت در مناقصه ضمن واریز مبلغ 200/000 ریال 
به حس��اب جاری س��پهر به شماره 0104672500005 نزد بانک صادرات شعبه شهید رجایی بندرعباس به نام این شرکت و با ارائه فیش مربوطه 
و مدارک ذیل حداکثر تا پایان س��اعت اداری روز ش��نبه مورخ 92/9/26 به آدرس بندرعباس- جاده اسکله شهید رجایی- نیروگاه بندرعباس- امور 
تدارکات - واحد مناقصات و قراردادها و یا تهران- میدان ونک- خیابان برزیل- س��اختمان توانیر- بلوک 2- طبقه 3- دفتر ش��رکت مدیریت تولید 
برق هرمزگان مراجعه و با شماره تلفن های 88773049 و 84773626  تماس حاصل نمایند. سایر اطالعات تکمیلی در اسناد مناقصه درج گردیده 
اس��ت. ضمنا آخرین مهلت دریافت پیش��نهادات )تحویل پاکات( مربوطه روز یکش��نبه مورخ 92/10/15 و گشایش پاکات روز دو شنبه 92/10/16 
می باش��د. بازگش��ایی پاکت ج متعاقبا اعالم می گردد. الزم بذکر است مناقصه گران می بایست پاکات پیشنهادات خود را فقط به آدرس بندرعباس- 

نیروگاه برق- امور تدارکات تحویل نمایند.

شماره ردیف
تضمین شرکت در موضوع مناقصهمناقصه

مبلغ تضمین شرکت مدارک مورد نیاز جهت اخذ اسناد مناقصهمناقصه
در مناقصه )ریال(

ساخت شیپوره و دیسشارژ 192/18
C.W.P نیروگاه بندرعباس

1- ضمانتنامه بانکی
2- واریز وجه

1- ارائه معرفی نامه کتبی
2- داشتن شخصیت حقوقی

3- ارائه سابقه کار )حداقل یک کار مشابه(
400.000.000

ارائه کد اقتصادی الزامی است.
زمان دریافت اسناد:  ساعت 8 الی 15 )به غیر از روز تعطیل(

تلفن تماس: 20-5111719-0761 و 5564900-0761 داخلی 576 و 625

 Http://tender.Tavanir.org.ir   :سایت اینترنتی جهت مراجعه
Http://Iets.mporg.ir 

»آگهی مناقصه عمومی«
وزارت نیرو نوبت اول دومرحله ای

شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان )سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی س��الیانه مورخ 
1392/4/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
ش��د. ترازنامه و حساب س��ود و زیان س��ال مالی 91 به تصویب 

رسید.
موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 10861836531 به 
عنوان بازرس اصلی و احمد قدس به شماره ملی 0043695361 
به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

س��یدمهدی خاموش��ی کد ملی 0032300565 به سمت رئیس 
هی��ات مدیره و صاب��ر کرمی کدملی 0036349798 به س��مت 
نایب رئیس و سیدحس��ن میرکریمی کدملی 0452253640 به 
سمت مدیرعامل و محمدرضا اسماعیلی کدملی 0050617291 
و حامد ش��فیق کدملی 0452407222 به س��مت اعضاء هیئت 

مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
کلی��ه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت ب��ه امضاء ثابت 
مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت و 
اوراق عادی و مراس��الت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.

بارکد 2214941

آگهی تغییرات شرکت چاپ و نشر بین الملل 
سازمان تبلیغات اسالمی شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 107355 و شناسه ملی 10101512164

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

م الف 81241

آگهی انتقالی شرکت کشت و صنعت 
جوانه چهار فصل سهامی خاص

بارکد 1420308

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

به موجب نامه شماره29214683 مورخ 1392/5/26 و به موجب صورتجلسه 
مجم��ع عموم��ی فوق العاده و عادی س��الیانه م��ورخ1392/3/13 مرکز اصلی 
شرکت کش��ت و صنعت جوانه چهار فصل سهامی خاص به شماره ثبت 3211 
واحد ثبتی آمل به نش��انی اس��تان تهران- تهران میدان رس��الت خ بوعلی خ 
محمد طاهرخانی فردوس روبه روی شهرداری منطقه4 ساختمان هادی افشار 
پ18 ط2 واحد 5 کدپستی 1676967396 انتقال یافت و در این اداره تحت 
ش��ماره443841 به ثبت رس��یده و در تاریخ1392/6/18 از لحاظ امضاء ذیل 

دفاتر تکمیل گردیده و جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

م الف 76057

سال هفتادو دوم q  شماره q 20656  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( چهار شنبه 13 آ ذر q  1392 اول صفر q  1435 4 دسامبر2013

خبر ویژه

صفحه2

یادداشت روز

همزمان با ادامه اعتراض ها

اخوان المسلمین مصرقانون اساسی پیشنهادی نظامیان را نپذیرفت

* اخوان المسلمین مصر با صدور بیانیه ای پیش نویس قانون اساسی جدید مصر را غیرمشروع توصیف و آن را رد کرد.
* اخوان المسلمین: کودتاچیان به دنبال »خدشه« وارد کردن به قانون اساسی دوران محمد مرسی هستند.

* مص��ر ظ��رف دو ماه آینده پیش نویس قانون اساس��ی جدید این کش��ور را در حض��ور 100 ناظر بین المللی به 
همه پرسی می گذارد.

* اعتراض های مردمی علیه دولت و ارتش مصر همچنان ادامه دارد.                                          صفحه آخر

* احمدی ن��ژاد: الزم دیدم که از جنابعالی دعوت نمایم تا در فضایی کامال 
دوس��تانه و صمیمانه، در مناظره ای صریح، اصولی و روشنگر در منظر افکار 

عمومی ابهامات را آنطور که هست مورد تصدیق و تاکید قرار دهیم.
* ترکان، مشاور عالی رئیس جمهور: حسن روحانی و محمود احمدی  نژاد در 
یک سطح قرار ندارند که بخواهند با هم مناظره کنند!                 صفحه10

* به گزارش خبرگزاری فارس: قطر به مواضع 

خصمانه علیه دمشق پایان داد.

* نخست وزیر اوکراین اعتراض های ضد دولتی را 

کودتا خواند.

* البرادعی: کشورهای عربی در برابر زرادخانه 

هسته ای اسرائیل نباید سکوت کنند.

حم��الت  در  مج��روح   50 و  ش��هید   27  *

تروریستی عراق.                         صفحه آخر

نبرد سنگین ارتش سوریه
برای تصرف یک منطقه استراتژیک در مرز لبنان

* ی��ک غرفه دار: ان��واع رادارهای مورد اس��تفاده صنایع 

دریای��ی و نظام��ی را از صف��ر تا 100 در داخل کش��ور 

طراحی و تولید کرده ایم.

* این توانمندی را علیرغم تحریم های مختلف دشمنان 

کسب کرده ایم.

* بیمه ایران خسارت زلزله زدگان برازجان را پرداخت می کند.

* بیمه ایران از تمامی بیمه گذاران این شرکت که در زلزله 

برازجان خس��ارت دیده اند تقاضا کرد به گشت های سیار 

و یا نمایندگی های ثابت این ش��رکت در استان مراجعه و 

نسبت به دریافت خسارت اقدام کنند.              صفحه4

گزارش کیهان از چهارمین نمایشگاه
راه و شهرسازی

صفحه2

سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا در صفحه فیسبوک خود پرسید

آلن ایر: بهترین ترجمه انگلیسی برای »زمین خواری« چه است؟
پاسخ کاربران ایرانی: اسرائیل

با انتشار نامه سرگشاده
احمدی نژاد، روحانی را
 به مناظره دعوت کرد

تایید گزارش قبلی کیهان

میدل  ایست: آمریکا نشان داد
به توافق ژنو پایبند نیست

در جلسه دیروز مجلس

طرح ممنوعیت به کارگیری و اشتغال بازنشستگان 
رای نیاورد

* کلیات طرح ممنوعیت به کارگیری و اش��تغال بازنشستگان در مشاغل 
اجرایی و س��تادی به تصویب نرس��ید و این طرح از دس��تور کار مجلس 

خارج شد.
* عل��ی الریجانی رئیس مجلس: دغدغه نماین��دگان در مورد به کارگیری 
بازنشس��تگان در دولت درست و شریف است و دولت به دغدغه نمایندگان 

مجلس احترام بگذارد و این اشکال را رفع کند.

* محمدباق��ر نوبخت س��خنگوی 
دولت در صحن علنی مجلس: تنها 
25 نفر از بازنشستگان در دولت به 
کار گرفته شده اند و قرار نیست به 

کارگیری آنها ادامه پیدا کند.
* نماین��دگان مجل��س ش��ورای 
اسالمی با 2 فوریت طرح واگذاری 
باش��گاه های ورزش��ی از طری��ق 
مزایده مخالفت کردند تا این طرح 
به صورت عادی در مجلس بررسی 
شود.                        صفحه10

صفحه11

* در حالی بازتاب توافق هسته ای ژنو در خطوط خبری- تحلیلی رسانه های 
خارجی ادامه دارد که در این میان  برخی از رسانه های غربی به عهدشکنی 

آمریکایی ها پس از توافق ژنو اذعان می کنند.
* پیش از این کیهان و در فاصله یک روز پس از توافق - 92/9/4 - تیتر اول 
خود را بدین موضوع اختصاص داده و آورده بود : »آمریکا قابل اعتماد نبود، 

توافق ژنو یک ساعت دوام آورد.«
* پایگاه تحلیلی میدل ایس��ت آنالین: با گذش��ت تنها چند ساعت از توافق 
ژنو، مقامات ارش��د آمریکا نشانه هایی بروز دادند که نشان می داد این کشور 
به نتیجه توافقنامه نهایی که لغو همه تحریم ها است پایبند و متعهد نیست.

* دولت باراک اوباما توافقنامه هسته ای ژنو را طوری طراحی کرده است که 
به نتیجه نرسد.

* ب��ا وجود تمام همکاری های ای��ران، دولت اوباما نظر دیگری درباره چنین 
توافقنامه ای دارد و مصمم به نظر نمی رسد.

* اقدامات ایران برای اطمینان خاطر دادن به غرب باعث افزایش این امیدواری 
در بخشی از مقامات ارشد دولت اوباما شده که ایاالت متحده می تواند بدون 
تس��لیم برگ بازنده خود یعنی لغو همه تحریم های س��نگین بخش نفتی و 

بانکی، به هدف خود که همان کاهش توان هسته ای ایران است دست یابد.
* یک مقام آمریکایی: در توافق  نهایی ما حق  غنی سازی ایران را به رسمیت 

نخواهیم شناخت.
* آمریکا س��ال ها در قبال ایران متکی به قدرت نظامی خود بود اما از زمان 
بوش به بعد این تهدید دیگر اعتباری ندارد.                                  صفحه3

آزادسازی قیمت ها که 
وزیر نمی خواهد!

* مخالفت وزارت کشور با دعوت یکی از سران فتنه به دانشگاه
* دکتر آمد به مالقاتم و رنجورم کرد!

بیانیه ژنو
 درکدام متن 

پدید آمد؟


