
به استناد صورتجلسه هیئت 
مدی��ره م��ورخ 1392/1/17 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- سمت اعضاء هیئت مدیره 

به قرار ذیل تعیین گردید:
خانم مریم عباسی به شماره 
ب��ه   4898962084 مل��ی 
مدیره  هیئت  رئیس  س��مت 
و آق��ای علیرضا عباس��ی به 
 4898988180 ملی  شماره 
به س��مت نائب رئیس هیئت 
مدیره و خانم سیما عباسی به 
 4899175892 ملی  شماره 
به سمت عضو هیئت مدیره و 
خانم اکرم صادقی شمس به 
 0074647830 ملی  شماره 
به س��مت عضو هیئت مدیره 
و آق��ای علیرضا عباس��ی به 
 4898988180 ملی  شماره 

به سمت مدیرعامل.
2- کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهد آور شرکت به امضای 
علیرضا عباس��ی نائب رئیس 
هیئ��ت مدی��ره و مدیرعامل 
همراه با مهر ش��رکت معتبر 

می باشد.
در تاری��خ 1392/2/9 ذی��ل 
و  ش��رکت ها  ثب��ت  دفت��ر 
موسس��ات غیرتج��اری ثبت 
و م��ورد تایید و امض��اء قرار 

گرفت.

آگهی تغییرات 
شرکت تجهیزآوران 

دانوش
 سهامی خاص

 به شماره
 ثبت 399621
 و شناسه ملی 
10320505729

اداره ثبت
شرکت ها 

و موسسات 
غیرتجاری

 واحد ثبتی تهران

1 - کد فراخوان در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات: 1330620
2 - موضوع مناقصه: مناقصه تأمین خدمات پشتیبانی تأسیسات تقویت فشار گاز مرگنلر

3 - نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران )منطقه8 عملیات انتقال گاز( 
تبریز- کیلومتر 15 جاده آذرشهر

4 - مهلت دریافت اسناد: یک هفته بعد از انتشار آگهی نوبت دوم
5 - میزان و نوع تضمین ش�رکت در مناقصه: بیس��ت میلیون ریال)بصورت نقد و 

یا ضمانتنامه بانکی(
6 - زمان عودت اسناد: روز شنبه مورخ92/5/5

7 - تاریخ گش�ایش پاکات: روز دوش��نبه مورخ92/5/7 س��اعت 14:30 اتاق 415 
کمیسیون مناقصات

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتیwww.nigcdist8.ir  مراجعه فرمایید.

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای
)شماره:87120010(

شرکتانتقالگازایران
منطقه8عملیاتانتقالگاز

تاریخ: 1392/3/29
شماره: گ6499/0801/110 صادره 1392

روابطعمومیمنطقه8عملیاتانتقالگازایران

مناقصه گزار: شهرداری یزد
موضوع مناقصه: احداث تقاطع غیرهمسطح ابوذر

1( مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 
به میزان 700/000/000 ریال )هفتصد میلیون ریال( می باشد که می تواند به 
صورت واریز بحساب 2091520071 بانک تجارت شهرداری یزد و یا بصورت 
ضمانت نامه بانکی در وجه حس��اب مذکور و یا اوراق مشارکت بی نام باشد در 
ضمن به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از 

میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2( مبل�غ و نوع س�پرده انجام تعهدات: مبلغ ضمان��ت انجام تعهدات در 

هنگام عقد قرارداد معادل 5% مبلغ قرارداد می باشد.
3( پیش پرداخ�ت: کارفرما می تواند 25درصد مبل��غ کل قرارداد به عنوان 
پیش پرداخ��ت در ازای دریافت ضمانت نامه بانکی به پیمانکار پرداخت نموده 

که در هر پرداختی این مبلغ مستهلک می گردد.
4( نحوه تأمین اعتبار پروژه: پروژه از محل اعتبارات شهرداری یزد تأمین 

اعتبار می گردد.
مهلت خرید و تحویل اسناد

زمان فروش اسناد از تاریخ 92/4/4 می باشد و حداکثر تاریخ تسلیم پیشنهادات 
به دبیرخانه شهرداری تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 92/4/25 است.

همچنین کلیه پیشنهادات در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 92/4/26 
در دفتر معاونت اداری و مالی شهرداری یزد مفتوح می گردد.

محل انجام کار: شهر یزد
محل دریافت اسناد: یزد- میدان آزادی- شهرداری مرکز- امور قراردادها

قیم�ت و زمان فروش اس�ناد: مبلغ فروش اس��ناد 2/500/000 ریال به 
صورت واریز نقدی به حس��اب شماره 2091521000 نزد بانک تجارت سایر 

اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
به پیش��نهادهای فاقد امضاء، مش��روط، مخدوش و پیش��نهاداتی که بعد از 
انقض��ای مدت مقرر واصل ش��ود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد ش��د. تمامی 
متقاضیان می بایس��ت قبل از واری��ز وجه جهت خرید اس��ناد، با مراجعه به 
س��ایت yazd.ir ف��رم پیش خرید اس��ناد را دریافت و مطالع��ه نمایند. در 
صورت عدم رعایت این بند و واریز وجه ش��هرداری نس��بت به اس��ترداد این 

وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نش��وند س��پرده های آنها 

به ترتیب ضبط خواهد شد.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

هزینه چاپ و نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
»روابطعمومیواموربینالمللشهردارییزد«

آگهیمناقصهعمومی
احداثتقاطعغیرهمسطحابوذر

شهرداری یزد

صنای�ع مه�ام پارچین- ش�هید صیاد ش�یرازی در 
نظر دارد نس��بت به خری�د مق�دار 100/000کیلوگرم 
فروس�یلیس مورد نیاز خود از طری��ق برگزاری مناقصه 
کتب��ی و عقد قرارداد اقدام نمای��د. واحدهایی که توانایی 
تولی��د و یا تامین کاالی مذک��ور را دارند می توانند ضمن 
تم��اس ب��ا تلفن ه��ای 29973307 و 29973208 همه 
روزه بجز پنجشنبه ها و روزهای تعطیل در ساعات اداری 
به منظور دریافت برگه ش��رایط و مش��خصات مناقصه به 
آدرس مش��روحه ذیل مراجعه و پیش��نهاد خود را ظرف 
م��دت حداکثر ده روز پس از تاریخ نش��ر آگهی در داخل 
صن��دوق مناقصه ش��ماره 121 ای��ن صنای��ع بیاندازند؛ 
پیش��نهادهای رسیده در کمیس��یون مناقصه باز و نتیجه 
آن اعالم خواهد شد؛ سازمان در رد یا قبول یک یا تمامی 
پیشنهادها مختار می باش��د و هزینه درج آگهی به عهده 

برنده مناقصه خواهد بود.
آدرس: تهران میدان نوبنیاد؛ ابتدای بزرگراه ش��هید بابایی؛ 
بعد از باطریسازی نیرو )صبا باطری( نرسیده به بزرگراه شهید 

صیاد شیرازی؛ صنایع شهید صیاد شیرازی.

آگهیمناقصهعمومی
شماره92/7030

م الف 1336

روابطعمومی
صنایعشهیدصیادشیرازی

  

1 - صنای�ع مهام درنظر دارد یک دس��تگاه کمپرس��ور 
اس��کرو 5مترمکع��ب ب��ر دقیق��ه فش��ار 8ب��ار هواخنک 
الکتروموتور 1450 دور ABB کوپل مس��تقیم تا فش��ار 8 
م��دل Oilinject م��ورد نیاز خود را از طری��ق مناقصه از 

شرکت واجد شرایط خریداری نماید.
2 - الزم به ذکر اس��ت ارای��ه معرفی نام��ه الزامی بوده و 

هزینه ای بابت واگذاری اسناد اخذ نخواهدشد.
3 - متقاضیان می توانند پس از درج آگهی به آدرس ذیل 
مراجعه و نسبت به دریافت شرایط مناقصه اقدام نمایند.

4 - میزان س��پرده ش��رکت در مناقصه به ش��رح اس��ناد 
مناقصه می باشد.

5 - هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
6 - صنایع مهام در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

7 - جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ذیل تماس 
حاصل نمایید.

آدرس:
ته��ران- انتهای اتوبان ش��هید بابائی- ج��اده اختصاصی 

پارچین- صنایع مهام.
تهران- جاده خاوران- بعد از پاکدش��ت- جاده اختصاصی 

پارچین- صنایع مهام.
تلفن/ فاکس: 36022057 )021( 

آگهیمناقصهعمومی
شماره:92/2-9

م الف1348 م الف1202

سالهفتادودومqشمارهq20525 تکشماره5000ریال12صفحه)بهاضافه16صفحهویژهنامهخودروونیازمنديهایویژهتهران( سهشنبه4تیرq1392 16شعبان25q1434ژوئن2013

خبر ویژه

یادداشت روز

* قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید روز یکشنبه 

به یک میلیون و 40 هزار تومان رسید.

* قیمت دالر نیز ب��ه 2 هزار و 950 تومان کاهش 

یافت.

* 14 ط��رح نفت��ی در الوان ام��روز ب��ا حض��ور 

رئیس جمهور افتتاح می شود.

* اقتصاددان نش��ریه فوربس: نقض تحریم ایران توسط 

بانک ها نشان از تضعیف موقعیت آمریکا دارد.     صفحه4

ادامه کاهش قیمت سکه و ارز
 در بازار

* درگیری با مأموران آل خلیفه در ش��هرهای 

بحرین.

* آغاز عملیات سراسری ارتش افغانستان علیه 

شبه نظامیان طالبان.

* تظاهرات گس��ترده علیه طرح های ریاضتی 

اسپانیا و ایتالیا. در 

* اردوغان: شخصا دستور سرکوب معترضان را 

صادر کردم.                              صفحه آخر

اعتراض ها به قتل فجیع
 4 تن از شیعیان در مصر

درگیری خونین ارتش لبنان
با تروریست های سلفی در شهر صیدا

صفحه2صفحه2

57 افسر آمریکایی
برای آموزش تروریست ها وارد سوریه شدند

فصل تازه ای از دخالت کاخ سفید علیه دولت قانونی دمشق

* در درگیری تروریست های سلفی با نیروهای ارتش دستکم 21 نفر از نیروهای ارتش کشته و 100 نفر زخمی شدند.
* سلفی ها از نیروهای تک تیرانداز و بمب استفاده می کنند تا شمار کشته های ارتش افزایش یابد.

* سلفی ها از مردم غیرنظامی به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند تا ارتش نتواند به وظایف خود عمل کند.
* دولت لبنان به دلیل آمار باالی کشته ها و مجروحان ارتش امروز را عزای عمومی اعالم کرد.         صفحه آخر

زائران حسینی)ع( برای تبریک میالد امام زمان)عج(پای پیاده از نجف به کربال رفتند

* ضرغامی: قل��م ناتوان و زبان قاصر از 
ادای حق بزرگ��واری و لطف بی کران و 
امیدبخش حضرتعالی به فرزندانتان در 
رسانه ملی است. بدون تردید هرچه که 
هس��ت نتیجه اعتماد ارزشمند شما به 
خدمتگزارانی است که با هزاران کاستی 
و خط��ا ت��الش می کنند تا خ��ود را به 
حداق��ل انتظارات مورد نظر حضرتعالی 

نزدیک کنند.

صفحه3 

براساس ابالغ دستورالعمل رئیس قوه قضائیه

مجازات های دیگر
جایگزین زندان می شود

* آیت اهلل آملی الریجانی: سیاس��ت دس��تگاه قضا آن اس��ت در جرائمی که 
مجازات جایگزین وجود دارد از زندان اس��تفاده نش��ود و دستورالعملی را هم 

برای استفاده از مجازات جایگزین زندان، ابالغ کرده ایم.
* حفاظت و اطالعات قوه قضائیه، نظارت کاملی بر عملکرد قضات و کارکنان 
دستگاه قضایی دارد و اگر کارمندی مرتکب تخلف شود، آن را کشف و مورد 
رسیدگی قرار می دهد.                                                           صفحه2

از سوی رئیس سازمان صدا و سیما صورت گرفت

گزارش عملکرد انتخاباتی رسانه ملی به رهبر انقالب

* ورود 57 افسر بازنشسته ارتش آمریکا برای آموزش تروریست ها پس از توافق 
کشورها در نشست 2 روزه به اصطالح دوستان سوریه در دوحه صورت گرفت.

* افسران آمریکایی با یک فروند هواپیمای سی130 از خاک ترکیه به سوریه 
رفتند.

* افس��ران آمریکایی به همراه خود یک س��ری تجهیزات مخابراتی پیشرفته 
به سوریه بردند.

* طی روزهای اخیر دیدارهای متعددی میان افس��ران آمریکایی و مخالفان 
س��وری در اردن ص��ورت گرفت��ه و در این دیدارها نقش��ه کامل ش��هرها و 

روستاهای سوریه در اختیار هیئت آمریکایی قرار گرفته است.
* آمریکا، کش��ورهای غربی به همراه ترکیه، قطر و عربستان در اجالس دوحه 
متعهد شدند که میزان کمک های خود را به تروریست های سوری افزایش دهند.

* تحلیلگران سیاس��ی: ورود افس��ران آمریکایی به س��وریه دخالت نظامی 
مستقیم آمریکا در کشور و به مثابه اعالن جنگ به سوریه است.

* روزنامه فلس��طینی المنار فاش کرد، اس��رائیل به درخواست آمریکا برای 
مخالفان حکومت سوریه سالح های سنگین ارسال کرده است.

* تع��دادی از کش��ورهای عربی با همکاری واش��نگتن برای تروریس��ت ها 
خودروهای زرهی ارسال می کنند.

* یک تروریست کویتی از اجرای مرحله اول اعزام 12 هزار تروریست از اتباع 
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به سوریه خبر داد.   صفحه آخر

* تثبیت مرجعیت کامل رس��انه ملی 
با ثبت اعتم��اد 85 درصدی مردم به 
بی طرف��ی و انفعال کامل ش��بکه های 
ضد انقالب از نتایج مهم سیاست های 

تبلیغی جمهوری اسالمی است.
و  قانون م��داری  مج��دد  اثب��ات   *
و همچنی��ن  نظ��ام  در  امان��ت داری 
حاکمیت کم نظیر امنی��ت، آرامش و 
اخالق در عین خلق فضای پرش��ور و 
نش��اط و به یاد ماندنی در میان مردم؛ 
نشان از ارتقای سطح بینش و بصیرت 
عمومی در جامعه است.        صفحه3

* المانیتور: کنگره آمریکا طرفدار تحریم هاست نه تنش زدایی
* عربستان سعودی از روند تحوالت در سوریه به هراس افتاده است 

س* اصالح طلبان موسوی را  به بیرون نظام پرت کردند
 فار

ری
گزا

خبر
س:

عک مظلومیت قضا  
و فرهنگ قضایی!

رهبر هوشمند ایران
بزرگترین برنده انتخابات بود


