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

مجله هفتگی کیهان ورزشی 
ح��اوی مطال��ب خواندن��ی، 
مصاحب��ه، میزگرد، تحلیل و 
آخرین اخبار از ورزش ایران 
امروز )ش��نبه- 30  و جهان 
آذر( در 84صفحه در سراسر 

کشور منتشر شد.
در ای��ن ش��ماره می خوانیم: 
باش��گاه  دو  مدیری��ت 
)چش��م انداز(، رخ ب��ه رخ با 

حس��ین کازرانی و مجی��د حلوایی مدافعان س��خت کوش دهه 50 پاس 
ته��ران، نگاه چندبع��دی به علی بیرانوند س��نگربان نفت تهران، گزارش 
مس��ابقات لی��گ برتر فوتبال ایران، جام باش��گاه های جه��ان، لیگ های 
فوتبال اروپا و تحلیل اخبار دوومیدانی، بس��کتبال، والیبال، س��وارکاری، 
فوتبال، کش��تی و... به همراه پوستر: پرس��پولیس تهران، پیام صادقیان، 

مانوئل نوئر و لوئیز سوآرز و...
گزارش هفته: نگاهی به بازی روز یکشنبه اینترمیالن و آس میالن

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه کرمان
الف- موضوع و محل مناقصه و زمان اجرای کار:

EPC 1- توسعه ساختمان اداری ستاد منطقه کرمان به روش
ش��امل: طراحی- تهی��ه و تأمین مصالح و تجهی��زات موردنیاز و اجرای 
ساختمان اداری ستاد منطقه کرمان به مساحت تقریبی 3000مترمربع 

در مدت زمان 600 روز
2- اح��داث س��اختمان اداری ناحی��ه کهنوج به روش EPC ش��امل: 
طراحی- تهیه و تأمین مصالح و تجهیزات موردنیاز و اجرای س��اختمان 
اداری ناحی��ه کهنوج واق��ع در کیلومتر 4 جاده کهن��وج بندرعباس به 

مساحت تقریبی 300مترمربع در مدت زمان 450روز
3- احداث س��اختمان اداری س��وختگیری هواپیمای��ی کرمان به روش 
EPC ش��امل: طراحی- تهی��ه و تأمین مصالح و تجهی��زات موردنیاز و 
اجرای س��اختمان اداری س��وختگیری هواپیمایی کرمان به مس��احت 

تقریبی 380مترمربع در مدت زمان 400روز
ب- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )به ترتیب فوق(:

توانایی ارائه تضمین )س��پرده( شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه 
بانکی یا واریز نقدی به حس��اب س��یبا 4120055200005 بانک ملی 
شعبه شهیدبهش��تی بنام مناقصه گزار )شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران منطقه کرمان( به مبلغ نهصد میلیون )900/000/000ریال( 
جه��ت توس��عه س��اختمان اداری و مبل��غ دویس��ت وپنجاه میلی��ون 
)250/000/000ری��ال( جهت س��اختمان اداری ناحی��ه کهنوج و مبلغ 
یکصدوش��صت میلیون )160/000/000ریال( جهت س��اختمان اداری 

سوختگیری هواپیمایی کرمان

ج- مهلت و نش�انی مح�ل دریاف�ت و تحویل اس�تعالم ارزیابی 
کیف�ی مناقصه گ�ران: برداش��ت فرم ه��ای ارزیابی کیف��ی و IISE از 
 http://iets.mporg.ir, http://kerman.niopdc.ir سایتهای
http://monaghese.niopdc.ir و تحویل فرمهای تکمیل شده به 
همراه مستندات تا 14 روز پس از تاریخ درج نوبت دوم آگهی به آدرس: 
کرمان، چهارراه خواجو، ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفتی منطقه 
کرمان، اطاق 33 دبیر کمیس��یون مناقصات تلف��ن: 03412531737 
)فرم های اس��تعالم ارزیابی کیفی و ارزیابی توانمندی بهداشتی، ایمنی و 
زیس��ت محیطی پس از تکمیل با مستندات مربوطه در دو بسته جداگانه 
ارائه گردد( کلیه مستندات بایستی به مهر و امضاء پیمانکار ممهور شود. 

)ضمناً بازگشایی پاکات با هر تعداد شرکت کننده امکان پذیر می باشد.(
تاریخ انتشار نوبت اول: 92/9/16         تاریخ انتشار نوبت دوم: 92/9/30

د- شرایط متقاضیان:
1- داش��تن گواه��ی صالحی��ت پیمان��کاری حداقل پایه 4 در رش��ته 
س��اختمان )با داشتن تجربه در کارهای مش��ابه( از معاونت برنامه ریزی 
و نظ��ارت راهبردی ریاس��ت جمهوری جهت س��اختمان اداری منطقه 
کرمان و حداقل پایه 5 جهت احداث س��اختمان اداری ناحیه کهنوج و 

ساختمان اداری سوختگیری هواپیمایی کرمان
2- اح��راز امتی��از قابل قب��ول براس��اس معیارهای ارزیاب��ی توانمندی 

بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی
3- داش��تن توان و تجربه الزم مرتب��ط با موضوع مناقصه و احراز امتیاز 

IISE قابل قبول در ارزیابی کیفی

آگهی مناقصه توسعه ساختمان اداری ستاد منطقه و احداث 
ساختمان اداری ناحیه کهنوج و احداث ساختمان اداری 

811/26304 EPC سوختگیری هواپیمایی کرمان به روش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
نوبت دوممنطقه کرمان

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان

اداره کل پش�تیبانی و خدم�ات رفاهی قوه قضائیه به نش��انی 
تهران، بلوار کش��اورز، نبش حجاب، کوچه یکم، س��اختمان مرکزی 
قوه قضائیه، طبقه اول، در نظر دارد تعداد 50 دس��تگاه س��رور مورد 
نیاز قوه قضائیه را به شرح کامل اعالم شده در برگ شرایط، باکیفیت 
استاندارد بطریق مناقصه از شرکتهای دارای صالحیت و واجد شرایط 
خری��داری نماید. ل��ذا از کلیه متقاضیان واجد ش��رایط که تمایل به 
شرکت در مناقصه را دارند دعوت بعمل می آورد جهت دریافت اسناد 

مناقصه مطابق شرایط ذیل اقدام نمایند.
- زمان دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 92/10/3 لغایت 92/10/4 
- مح�ل دریافت اس�ناد مناقص�ه و ارائه پیش�نهاد )پاکات(: 
دبیرخانه اداره کل پش��تیبانی و خدمات رفاهی قوه قضائیه به آدرس 

فوق الذکر.
- قب�ول پیش�نهادات: ت��ا پایان وق��ت اداری روز یکش��نبه مورخ 

92/10/15 با اخذ رسید مربوطه
- زم�ان و مح�ل گش�ایش پیش�نهادات: روز سه ش��نبه مورخ 
92/10/17 س��اعت 9 لغایت 10 صبح در سالن اجتماعات ساختمان 

مرکزی قوه قضائیه به آدرس فوق الذکر.
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 1/000/000/000 )یک میلیارد( 

ریال می باشد.
توجه: پرداخت هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

- ن��وع س��پرده به صورت ضمانتنام��ه بانکی به نام ق��وه قضائیه و یا 
واریز نقدی به س��پرده ش��ماره 14288/35 به نام طرحهای عمرانی 
قوه قضائی��ه نزد بانک مرکزی که می بایس��ت به همراه س��ایر مدارک 

مورد نیاز ارائه گردد.

فراخوان نوبت دوم
مناقصه یک مرحله ای 
خرید 50 دستگاه سرور

اداره کل پشتیبانی و خدمات رفاهی قوه قضائیه
م الف4126

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت روزان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 169955 

و شناسه ملی 10102124365

بارکد 2427752

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده مورخ 
1392/5/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
1- آقای علی اکبر زنگنه به شماره ملی 073185414

2- خانم محبوبه صادقی نیارکی به شماره ملی 5889719424
3- خانم زینب زنگنه به شماره ملی 0453580165

م الف 81788

شرکت آب و فاضالب استان قزوین )مناقصه گزار( در اجرای قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه معامالت شرکت های 
آب و فاضالب در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را با مشخصات و شرایط تعیین شده، از طریق مناقصه عمومی )یک مرحله ای( 
ب��ه پیمان��کاران واجد صالحیت واگذار نماید، ل��ذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیتی که تمایل به ش��رکت در این مناقصه 
را دارند دعوت می گردد بمنظور خرید اس��ناد مناقصه از تاریخ 1392/9/30 لغایت 1392/10/5 با در دس��ت داش��تن فیش 
واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حس��اب ش��ماره 4046865589 و شناسه 370008027103 بانک ملت شعبه چهارراه 
ولیعصر قزوین بنام شرکت آب و فاضالب استان قزوین در ساعات اداری روزهای غیرتعطیل به واحد قراردادهای این شرکت 
مراجعه و پیشنهادات خود را نیز تا ساعت 13 مورخه 1392/10/18 به واحد دبیرخانه این شرکت تسلیم نمایند. ضمنا زمان 
بازگش��ائی پیشنهادات ساعت 13:30 مورخه 1392/10/18 می باش��د. همچنین به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، 
مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی مناقصه واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادات: نشانی مناقصه گزار
نشانی مناقصه گزار: قزوین، چهارراه ولیعصر»عج«، ابتدای بلوار آیت ا... خامنه ای، کوچه گلستان پنجم، شماره4

تلفن تماس: 02813349051-4 
ضمنا هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی تجدید فراخوان 
مناقصه عمومی )92/19( شرکت آب و فاضالب

استان قزوین )سهامی خاص(

نوبت اول

برآورد مناقصهموضوع مناقصهردیف
 )به ریال(

مبلغ تضمین شرکت 
رتبه مورد نظردر مناقصه )به ریال(

1

انجام خدمات تعمیر و نگهداری و رفع حوادث و اتفاقات 
شبکه توزیع آب و خطوط انتقال آب در حوزه شهر آبیک 
و خاکعلی، تولید آب شرب از منابع موجود و انتقال آن 
به مخازن ذخیره موجود و توزیع در شبکه آب و عملیات 

لوله گذاری و اصالح شبکه توزیع آب

3.575.980.00098.800.000

حداقل پایه 5 
رشته آب یا 
پایه 5 رشته 
تأسیسات و 

تجهیزات

»روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری استان قزوین«

کلیه اشخاص حقیقی مشمول 
اقتص�ادی ش�ماره  دریاف�ت 

 که نس��بت ب��ه پی��ش ثبت نام 
اقدام کرده ان��د و تاکنون مرحله 
دوم ثبت ن��ام الکترونیکی خود را 

کامل نکرده اند؛ مکلف اند تا 1392/9/30 نسبت 
ب��ه تکمیل مرحله دوم ثبت نام از طریق س��امانه 
عملی��ات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نش��انی 

www.tax.gov.ir اقدام کنند.
روابطعمومیسازمانامورمالیاتیکشور

جمهوری اسالمی ایرانم الف 4132
وزارت ورزش و جوانان

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد بهره برداری 
از تابلوهای تبلیغاتی محوطه ضلع غربی، پنج س�الن و فضای پیش�انی 
بین طبقه اول و دوم اس�تادیوم یکصده�زار نفری جهت امور تبلیغاتی 
واقع در مجموعه ورزشی آزادی را از طریق تشریفات قانونی مزایده به 

اشخاص )حقیقی، حقوقی( واجد شرایط واگذار نماید.
1-نام و نشانی مزایده گذار: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به 
آدرس: تهران، ابتدای اتوبان نیایش، مجموعه ورزشی انقالب تلفن: 26216300

2- موض�وع مزایده: بهره ب�رداری از تابلوهای تبلیغات�ی محوطه ضلع 
غرب�ی، پنج س�الن و فضای پیش�انی بی�ن طبقه اول و دوم اس�تادیوم 
یکصدهزار نفری جهت امور تبلیغاتی واقع در مجموعه ورزشی آزادی

3- مبلغ تضمین شرکت در مزایده: مبلغ تضمین شرکت در مزایده 53/151/200 
ریال )پنجاه و سه میلیون و یکصد و پنجاه و یک هزار و دویست ریال(.
4- مدت بهره برداری: از تاریخ قرارداد به مدت یکسال شمسی.

5- نحوه خرید اس�ناد مزایده: واریز مبلغ 100/000 ریال به حساب شماره 
2170589001003 بانک ملی شعبه نمایشگاه، بنام شرکت توسعه و نگهداری 

اماکن ورزشی کشور.
6- مهلت خرید اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهی به مدت پنج روز کاری.

7- آدرس محل خرید اس�ناد، تسلیم پیش�نهادها و بازگشایی پاکات: 
تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای اتوبان نیایش، مجموعه ورزش��ی انقالب، شرکت 

توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، امور قراردادها

8- آخرین مهلت تس�لیم پیش�نهادها: از تاریخ اتمام مهلت دریافت اسناد 
به مدت 10 روز.

9- زمان بازگش�ایی پاکات: پیش��نهادات واصله یک روز بعد از پایان مهلت 
ده روزه تحوی��ل پاکات در کمیس��یون معامالت باز و خوانده می ش��ود. پس از 
بازگش��ایی پاکات )الف و ب(، پاکات »ج« بازگش��ایی می ش��ود. به پیشنهادات 
فاقد امضاء، مش��روط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* بازگشایی پاکات با پیشنهاد یک مزایده گر انجام خواهد شد.

* هزینه آگهی و کارشناسی تعیین پایه مزایده بعهده برنده مزایده است.
* درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مزایده گذار ایجاد نمی نماید.

* ش��رکت در قبول و یا رد همه یا هر یک از پیش��نهادات واصله مختار خواهد 
بود.

* جهت اطالع بیش��تر به س��ایت پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات کشور به 
آدرس: http://iets.mporg.ir و یا به س��ایت ش��رکت توسعه و نگهداری 

اماکن ورزشی به آدرس www.tanavar.ir مراجعه نمائید.

شرکت توسعه و نگهداری
 اماکن ورزشی کشور

شرکت توسعه و نگهداری
 اماکن ورزشی کشور )سهامی خاص(

آگهی مزایده

م الف 4105

سال هفتادو دوم q  شماره q 20670  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(  شنبه 30 آ ذر q  1392 18 صفر q  1435 21 دسامبر2013

خبر ویژه

صفحه2

یادداشت میهمان

گزارش خبری تحلیلی کیهان

رسواترینناقضانحقوقبشر
علیهایرانقطعنامهجدیدتصویبکردند

* 18 فرمانده پلیس ترکیه در موج تازه مبارزه 

با فساد اقتصادی برکنار شدند.

* آماده باش ارتش لبنان در پی تحرکات مرزی 

رژیم صهیونیستی.

* مذاکره انگلیس با مقامات ریاض برای فروش 

72 فروند جنگنده به عربستان.

* اهان��ت مام��وران آل خلیف��ه ب��ه نمادهای 

عزاداری حسینی)ع( در بحرین.       صفحه آخر

یکشهراستراتژیکدرسودانجنوبی
بهدستشورشیانافتاد

با بغل کردن تروریست انتحاری

پلیس عراقی جانش را
فدای عزاداران حسینی)ع( کرد

* وزی��ر خارجه ای��ران در اج��الس دی8: ظرفیت های 

موجود در گروه دی8 فرصت مناسبی برای تبدیل شدن 

به یک مدل موفق از همکاری بین منطقه ای است.

* اختصاص 2 میلیارد دالر،برای نوسازی ناوگان هوایی.

* برنج های آلوده وارداتی را در کیسه های ایرانی می فروختند.

* تاکید وزیر صنعت بر تثبیت قیمت خودرو.

* عض��و کمیس��یون عم��ران مجلس: تورم مس��کن به 

30درصد کاهش می یابد.                           صفحه4

اعالمآمادگی8کشوراسالمی
برایگسترشهمکاریهادراجالساسالمآباد

صفحه2

* رزمایش هوایی فدائیان حریم والیت با شرکت تمامی پایگاه های شکاری نیروی هوایی ارتش در بندرعباس آغاز شد.
* ده ها فروند انواع هواپیماهای ش��کاری، رهگیر، بمب افکن، ترابری س��نگین و نیمه سنگین، و بدون سرنشین در 

این رزمایش شرکت کردند.
* آخرین دستاوردهای دفاعی نیروی هوایی ارتش در این رزمایش مورد آزمایش عملیاتی قرارگرفت.        صفحه3

با رمز یا حسین بن علی)ع( آغاز شد

نمایش قدرت هوایی ایران  در رزمایش فدائیان حریم والیت

* مجم��ع عمومی س��ازمان ملل 
متحد ب��ا البی گری پش��ت پرده 
آمری��کا با صدور قطعنامه ای ایران 
را به نقض حقوق بشر متهم کرد!

* این در حالی اس��ت که آمریکا با 
داشتن پرونده هایی مانند گوانتانامو، 
شنود شهروندان آمریکایی و دیگر 
کش��ورها و جاسوس��ی از آنه��ا و 
کش��تار غیرنظامیان در اقصی نقاط 
جهان به بهانه مبارزه با تروریس��م، 
خود بزرگترین ناقض حقوق بش��ر 

در دنیاست.

* رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: وزارت امور خارجه باید درباره دیدار 
هیئت پارلمانی اروپا با دو تن از فتنه گران در سفارت یونان پاسخگو باشد.

* سخنگوی وزارت امور خارجه: سفر هیئت های پارلمانی به ایران و کلیه برنامه های 
آنها در چارچوب دیپلماس��ی فی مابین مجلس شورای اسالمی و پارلمان های دیگر 
است و با نظر مجلس شورای اسالمی تنظیم می شود.                           صفحه10

* س��وزان رایس مش��اور امنیت ملی آمریکا: با وجود تواف��ق اولیه در ژنو، 
واشنگتن به حمایت از حقوق بشر در ایران ادامه می دهد!

* مرضیه افخم س��خنگوی وزارت خارج��ه: کلیت قطعنامه مجمع عمومی 
س��ازمان ملل مش��حون از موارد خالف واقعیت اس��ت که منبع و ماخذی 
جز س��ایت ها و رس��انه های مرتبط با بانیان غربی این قطعنامه و گروه های 

تروریستی بدنام و وابسته ندارد.
* نایب رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس: قطعنامه جدید ضد حقوق 
بشری علیه ایران، نشانه خشم از توافق ژنو است.                        صفحه2

پاسکاری وزارت خارجه و مجلس

دیدار هیئت پارلمانی اروپا با فتنه گران
چه کسی مسئول است؟

* پلیس عراقی با فداکاری جان شمار زیادی از عزاداران امام حسین)ع( 
را از مرگ حتمی نجات داد.

* ایوب خلف به محض مشاهده فرد انتحاری میان زائران کربال در شهر 
بعقوبه، او را بغل کرد و با این کار تعداد شهدا به حداقل رسید.

* وزارت کش��ور عراق با صدور بیانیه ای، ایثار این پلیس شهید را ستود 
و او را قهرمان نامید.

* علی رغم حمالت تکفیری ها، سیل جمعیت عاشقان امام حسین)ع( از 
سراسر عراق و کشورهای اسالمی به سمت کربال در حرکت است.

* کارشناسان می گویند بی توجهی زائران به تهدیدات تکفیری ها، حامیان 
آنها و به ویژه رژیم آل سعود را در تنگنا قرار داده است.

* پیش بینی ها حاکی اس��ت در مراسم اربعین امسال حدود 15 میلیون 
زائر شرکت می کنند.

* نیروهای امنیتی عراق یک پایگاه گروه تروریس��تی »امارت اس��المی 
عراق و شام« را کشف کردند.

* به گفته فرماندهان پلیس، تروریست ها از این پایگاه قصد داشتند کربال 
را با موشک هدف قرار دهند.

* از این پایگاه تروریستی 120 موشک گراد کشف و ضبط شد. 
صفحه آخر

* تردید لس آنجلس تایمز درباره پایبندی غرب به توافق ژنو
*  درس مقامات لجوج فرانسه به محافل خوش خیال ایرانی

* بیماری شما مغز بدون فسفر است

 جان کری :آمریکا متحدان خود را 
تعجبآورفدای ایران نمی کند

بود!


