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اولين نشريه مخصوص بانوان

 با مطالب متنوع و خواندني 

شنبه ها بصورت سراسري

 منتشر مي گردد 

آگهی تغییرات شرکت فناوران 
طلوع شبکه سهامی خاص
 به شماره ثبت 418276

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/4/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

موضوع ش��رکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید:

خری��د و ف��روش ص��ادرات و واردات تجهیزات رایان��ه ای و مخابراتی 
سیس��تم های الکترونیکی و ماشین آالت اداری ش��رکت در مناقصات 
و مزای��دات در کلی��ه زمینه های آی تی و آی س��ی تی اخ��ذ و اعطای 
نمایندگی از ش��رکت های آی تی و آی س��ی تی و ایجاد ش��عب و دفاتر 
نمایندگ��ی در زمینه فن��اوری اطالعات و ارتباطات در داخل کش��ور 
ارائ��ه خدمات اینترنتی و اینترانتی خرید فروش تحلیل طراحی تولید 
و پش��تیبانی نرم افزار مش��اوره طراحی و نصب و پشتیبانی شبکه های 
مخابراتی دیتا مشاوره طراحی و نصب و پشتیبانی شبکه های رایانه ای 
ون و لن- مش��اوره طراحی و نصب و پش��تیبانی مراکز داده اتاق های 
س��رور و سایت های مخابراتی مشاوره طراحی نظارت بر تهیه و اجرای 
طرح های جامع فناوری اطالعات و ارتباطات مش��اوره طراحی اجرای 
سیستم های برق اضطراری و عمومی مراکز داده سایت های مخابراتی 
ساختمان های اداری خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی اخذ 
تس��هیالت ریالی و ارزی از بانک های دولتی و غیردولتی اعم از داخلی 
مؤسس��ات مالی و اعتباری س��ایر اش��خاص حقیقی و حقوقی داخلی 
بر طبق مقررات مربوطه مش��ارکت و س��رمایه گذاری مشترک با کلیه 
اشخاص حقیقی و حقوقی در شرکت ها و طرح های تولیدی و صنعتی 

و بازرگانی و خدماتی.
در تاریخ 1391/7/22ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری 

ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی 
و دامپروری بهاران بهشت البرز سهامی 

خاص به شماره ثبت 367545 
و شناسه ملی 10320130226 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
واحد ثبتی تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/5/9 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

موضوع ش��رکت به ش��رح ذی��ل تغییر یافت و م��اده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید:

انج��ام کلیه فعالیت های کش��اورزی بط��ور اعم مش��تمل بر زراعت 
باغبانی دامداری دامپروری پرورش طیور و آبزیان فروش محصوالت 
کش��اورزی ایج��اد صنایع وابس��ته و صنایع غذایی خری��د وفروش و 
واردات ماش��ین آالت و لوازم یدکی و مواد اولیه مورد نیاز کشاورزی 
شامل کود تلیسه و اسپرم  خرید وفروش نهاده ها صادرات و واردات 
کاالهای مرتبط با کشاورزی اخذ نمایندگی خارجی و اعطای نمایندگی 
به اش��خاص حقیقی و حقوق��ی ایجاد دفاتر برای فعالیت ش��رکت در 
داخل و همکاری با تشکلهای تعاونی و صنعتی بخش کشاورزی اجاره 
زمین و ماشین آالت و اعیانی های دراختیار شرکت و خرید و فروش 
س��هام. در تاریخ 1391/7/30 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و موسسات 

غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرارگرفت.

بدینوسیله به نامبرده ذیل طبق تبصره ماده 302 ق.آ.د.م در یک نوبت ابالغ می گردد که به مجازات ذیل محکوم 
شده اند. فلذا از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه می توانند به دفتر هیئت واقع در تهران خیابان طالقانی- 
نبش خیابان استاد نجات اللهی- ساختمان شهید تندگویان- طبقه 7- اتاق 706 مراجعه نمایند. در غیر 

این صورت رای صادره قطعی و الزم االجرا می باشد.
تنبیه اداریشماره رأیتاریخ رأیمدیریت/شرکت/سازماننام پدرنام و نام خانوادگی

انفصال موقت از خدمت 91/7/2173پژوهشگاه صنعت نفتعلی کرمجواد حیدریان
به مدت یک سال

 آگهی ابالغ رای

هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نفت م الف 535

مناقصه گزار: ش�رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
منطقه کرمان

موضوع مناقصه: 
مقاوم س��ازی، زیباسازی و استانداردس��ازی پمپ بنزین )جایگاه 

شرکتی( کرمان جنب انبار نفت قدیم
تاریخ، مهلت، نش�انی مح�ل دریافت و تحویل اس�تعالم 

کیفی مناقصه گران: 
حداکثر ده روز پس از انتش��ار آگهی نوبت دوم روزنامه فرم های 
 ، http://iets.mporg.ir مربوط��ه قابل  برداش��ت از س��ایتهای
 http://kerman.niopdc.ir  ، http://monaghese.niopdc.ir
وتحوی��ل فرم های تکمیل ش��ده ب��ه آدرس: کرم��ان، چهارراه 
خواجو، ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفت��ی منطقه کرمان، 

اطاق 2 کمیته فنی و بازرگانی
تلفن: 03412530517

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
منطقه کرمان

نوبت اول

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان

آگهی ارزیابی مقاوم سازی، زیباسازی
 و استانداردسازی پمپ بنزین)جایگاه شرکتی( 

کرمان جنب انبار نفت قدیم 811/2253
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 

ضمانت نامه بانکی به مبلغ 29/000/000 ریال یا واریز س��پرده 
نقدی معادل آن به حساب 4120055200005 سیبا بانک ملی 

شعبه شهید بهشتی
شرایط متقاضی:

کلیه شرکتهای توانمند که صالحیت، متخصص و مجرب دارای:
1 - ارائه رتبه تاسیسات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 

ریاست جمهوری یا )اداره کل فنی استانداری(
2 -اح��راز امتی��از قابل قب��ول براس��اس معیاره��ای توانمندی 

بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی
3 - احراز امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی

پس از ارزیابی کیفی اسناد مناقصه به مناقصه گران پذیرفته شده 
توزیع خواهد شد ضمنا آگهی در سایت www.shana.ir نیز 

درج می گردد.

DESCRIPTIONQUANTITYUNITITEM
Welding electrode materials EL-Ni Cr 20Mo 9 Nb (2.4621)   2.5mm20kg1

Welding electrode materials EL-Ni Cr 20Mo 9 Nb (2.4621)    3.2mm40kg2

Welding electrode materials SG X 2 CrNiMoCu 20 25  (1.4519) 2.5mm20kg3

Welding electrode materials SG X 2 CrNiMoCu 20 25   (1.4519) 3.2mm40kg4

Welding electrode materials SG X 2 CrNiMoN 22 9 3    L(1.4462) 2.5mm20kg5

Welding electrode materials SG X 2 CrNiMoN 22 9 3   L(1.4462) 3.2mm40kg6

2 - ن�وع و می�زان تضمین ش�رکت در مناقصه: میزان س��پرده 
ش��رکت در مناقصه مبلغ 40/000/000ریال می باشد که می بایست 
به صورت چک تضمین ش��ده، ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد 
به حس��اب جاری 6094200030 نزد بانک تجارت- ش��عبه شرکت 

پتروشیمی اروند.
3 - محل تحویل کاال موضوع مناقصه: شرکت پتروشیمی اروند.

4 - ش�رایط ش�رکت در مناقص�ه و م�دارک موردنی�از جهت 
دریافت اسناد: 1-4- توانائی ارائه تضمین مطابق بند2 

2-4- ارائه تائید صالحیت اداره کار مربوط به سال جاری.
5 - مبلغ خرید اس�ناد مناقصه: 200/000ریال در وجه ش��رکت 
پتروش��یمی اروند به ش��ماره حس��اب جاری 6094200030 بانک 

تجارت شعبه شرکت پتروشیمی اروند.
لذا از متقاضیانی که امکانات، توانائی مالی و ش��رایط اولیه مندرج در 
بند4 این آگهی را دارا هس��تند دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف 

مدت 5روز )به استثناء پنجشنبه و روزهای تعطیل( از زمان درج این 
آگهی در روزنامه با در دس��ت داشتن کلیه مدارک شامل اساسنامه، 
آگهی ثبت ش��رکت در روزنامه رس��می و آگه��ی آخرین تغییرات و 
مدارک مثبت مندرج در بند4 این آگهی به امور حقوقی و پیمانهای 
این شرکت واقع در استان خوزستان- بندر امام خمینی)ره(- منطقه 
ویژه اقتصادی پتروش��یمی- س��ایت 3 و یا به آدرس تهران- میدان 
هفت تی��ر ابت��دای کریم خان زند س��اختمان ش��رکت مل��ی صنایع 
پتروش��یمی پالک 38 طبقه س��وم مراجعه نماین��د. تلفنهای تماس 

.02188325856 -06522626476 - 06522626475
6 - مبلغ برآورد: 720/000/000ریال.

7 - محل دریافت اس�ناد مناقص�ه: امور حقوقی و پیمان های این 
شرکت به نشانی مندرج در فوق.

8 - مهلت تکمیل پیشنهادات مالی: در اسناد مناقصه ذکر شده است.
9 - هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

ش�رکت پتروش�یمی اروند درنظر دارد خرید موضوع این آگهی را براساس ش��رایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و از طریق 
برگزاری مناقصه عمومی از اشخاص حقوقی واجد شرایط خریداری نماید.

1 - موضوع مناقصه: خرید به شرح جدول ذیل

روابط عمومی شرکت پتروشیمی اروند
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آگهی مناقصه عمومی 
شماره92/340 شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شرکت پتروشیمی اروند )سهامی خاص(
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خبر ویژه یادداشت روز

* رئیس جمهور )در جلسه دفاع از وزیر پیشنهادی(: در این دوره چندماهه 
که آقای عباس��ی در وزارتخانه بود عملکرد قابل توجهی داش��ت، امروز هم 
می بینیم که وزارتخانه سر پا است و مکثی در کار وزارتخانه دیده نمی شود.
* مه��دی دواتگری )مخالف(: عباس��ی تجربه ی��ک روز کار در یک مرکز 

تولیدی را هم نداشته است.
* محمدرض��ا پورابراهیمی )مخالف(: بزرگترین مجموعه اقتصادی کش��ور 

امروز در دست افراد غیرکارشناس قرار گرفته است.

* تظاه��رات ض��د دولتی م��ردم فرانس��ه در 

نخستین سالگرد ریاست جمهوری اوالند.

* تش��دید درگیری ه��ای خونین در آس��تانه 

انتخابات پارلمانی پاکستان.

*حزب ن��وری مالکی در انتخابات ش��وراهای 

استانی به پیروزی رسید.

* معاون رئیس مجلس انگلیس به جرم فس��اد 

اخالقی بازداشت شد.                    صفحه آخر

تداوم اعتراض ها به نبش مرقد مطهر 
صحابی رسول خدا)ص( در سوریه

* دولت سه گزینه برای گام دوم هدفمندی یارانه ها 

پیش بینی کرده است.

* مطابق یک��ی از گزینه ها، قیم��ت بنزین 1060 

تومان و براساس گزینه دیگر 2160 تومان می شود.

* مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی: عملیات اجرایی 

مترو شهر جدید پرند شهریور به اتمام می رسد.

* اظهارنظره��ای ض��د و نقیض مس��ئوالن درباره 

واردات روغن و قیمت آن در بازار.           صفحه4

فرزین: مبلغ یارانه کاهش نمی یابد 
قطع هم نمی شود

ورود اسرائیل به جنگ با سوریه
دمشق: انتقام می گیریم

با چراغ سبز آمریکا صورت گرفت

* در پی حمله جنگنده های اس��رائیلی به مراکز تحقیقاتی و امنیتی دمشق 
دولت سوریه تاکید کرد این جنایت بی پاسخ نخواهد ماند.

* مقامات ارشد دولت سوریه به منظور پاسخ به جنایت اخیر اسرائیل جلسه 
اضطراری تشکیل دادند.

* معاون وزیر خارجه سوریه: حمله به دمشق به منزله اعالن جنگ اسرائیل 
به سوریه است.

* شبکه المیادین از نشانه گیری موشک های سوریه به سمت اسرائیل خبر داد.
* در این حمله هوایی که با چراغ سبز آمریکا صورت گرفت خسارات زیادی 

به ساختمان های مراکز تحقیقاتی و امنیتی سوریه وارد آمد.
* دولت س��وریه هنوز آمار دقیقی از کشته شدگان و مجروحان اعالم نکرده 

است اما شاهدان عینی اعالم کردند تعداد کشته ها و مجروحان باال است.
* رس��انه های منطقه این حمله موشکی را شدیدترین حمله در نوع خود به 

سوریه از جنگ اکتبر 1973 ارزیابی کردند.
* رژیم صهیونیستی از ترس حمله متقابل سوریه دو سامانه دفاعی گنبد آهنین 

در مرزهای خود با لبنان مستقر کرد و نیروهایش را به حالت آماده باش درآورد.
* بر اثر آتش��بار ضد هوایی س��وریه یکی از جنگنده های متجاوز اس��رائیلی 

سقوط کرد و دو خلبان آن زنده به اسارت نیروهای ارتش سوریه درآمدند.
* در پی حمله هوایی اس��رائیل به س��وریه، مسکو به ناوهای خود در دریای 

سیاه دستور داد در سواحل بندر طرطوس سوریه پهلو بگیرند. 
* واکن��ش ای��ران به حمل��ه رژیم اس��رائیل ب��ه س��وریه؛ ماجراجویی های 
صهیونیست ها عمر این رژیم جعلی را کوتاه تر می کند.        صفحه آخرو10

صفحه2 صفحه2

صفحه10تجمع دانشگاهیان تربیت مدرس در محکومیت هتک حرمت به صحابی پیامبر)ص(

* اولین جلسه رس��یدگی به پرونده مهدی هاشمی صبح یکشنبه در دادگاه 
انقالب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد.

* مه��دی هاش��می به همراه فائزه و فاطمه هاش��می و وکی��ل مدافع  خود 
محمودعلیزاده وارد دادگاه انقالب شدند.                                  صفحه2

دادگاه انقالب با تقاضای مهلت 
مهدی هاشمی موافقت کرد

با 200 رای موافق نمایندگان

آخرین وزیر احمدی نژاد
از مجلس رای اعتماد گرفت

* یونات��ن بت کلیا، نماینده ارامنه 
ش��مال)موافق(:زیرمجموعه های 
وزارتخانه، عباس��ی را از خودشان 

می دانند.
* مهرداد الهوتی )موافق(: تحصیالت 
و تجرب��ه کاری دو م��الک مه��م در 
ارزیابی یک وزیر اس��ت عباس��ی هم 
تجربه خوب��ی دارند هم دارای مدرک 
دکترای برنامه ریزی است.   صفحه10

سومین قهرمانی استقالل در لیگ برتر
 سپاهان جام حذفی را از پرسپولیس ربود

حجر بن عدی 
یک بار دیگر 

* معمار معتمد صهیونیست ها اینجا چه می کند؟!قیام کرد
* روایت عبدی از بازنده های انتخابات

* تیم فوتبال استقالل تهران با برتری یک بر صفر برابر فوالد خوزستان، یک هفته پیش از پایان دوازدهمین دوره 
رقابت های لیگ برتر عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

* تیم فوتبال س��پاهان با شکست پرسپولیس در ضربات پنالتی، جام قهرمانی بیست و ششمین دوره رقابت های 
جام حذفی را باالی سر برد.

* با شکست پرسپولیس در بازی فینال جام حذفی ، تالش های این تیم برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا 
بی ثمر ماند.                                                                                                                     صفحه9

 شاخص انحراف در کالم امام)ره( 
سایت هاشمی علیه خود حکم داد


