
اداره کل مناب�ع طبیعی و آبخیزداری اس�تان الب�رز در نظر دارد اموال 
منق��ول خ��ود را از طریق مزایده عمومی به اس��تناد مجوز صادره از س��وی 
س��ازمان امور اقتصادی و دارائی ش��امل لوازم اداری، خودروهای سبک، 
موتورس�یکلت، انواع تراکتور و ادوات کش�اورزی اس�قاط و خارج از 
رده و حدودا 10 )ده( تن انواع آهن آالت )چدن و آلومینیوم( ضایعاتی 

واقع در شهرستانهای کرج- نظرآباد و اشتهارد به فروش برساند.
متقاضیان واجد ش��رایط می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول بمدت هفت 

روز کاری به دبیرخانه اداره کل مراجعه و اسناد مزایده را دریافت نمایند.
نشانی: کرج- بلوار دانش آموز- میدان مادر- ساختمان البرز- طبقه ششم- 

واحد دبیرخانه
1- شرایط مربوط به چگونگی برگزاری مزایده وفق اسناد دریافتی می باشد.

2- تلفن تماس )در ساعت اداری( اداره اموال 32748673

آگهی مزایده عمومی )نوبت دوم(

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی
 و آبخیزداری استان البرز

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

م الف 2426

نظر ب��ه اینکه پرونده خان��م دکتر مهن�از عالئی فرزند 
سیدناصرالدین، عضو هیات علمی مرکز پزشکی، آموزشی 
و درمانی کودکان مفید در هیات بدوی رسیدگی انتظامی 
اعضای هیات علمی دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
به دلیل ترک خدمت مطرح می باشد. لذا براساس مقررات 
به نامبرده ابالغ می ش��ود چنانچه در ایران س��کونت دارند 
ظ��رف م��دت یک م��اه و در صورت س��کونت در خارج از 
کش��ور ظرف مدت دو ماه مراجعه و یا دفاعیه خود را کتبا 
به معاونت آموزش��ی این دانش��گاه واقع در بزرگراه شهید 
چمران- اوین- جنب بیمارستان آیت ا...طالقانی ساختمان 
ش��ماره 1، طبق��ه پنجم تحویل و رس��ید دریافت دارند و 
در غی��ر این صورت پس از مهلت مق��رر رای اخراج صادر 

خواهد شد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی شهید بهشتی

»احضاریه«

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/9/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران- بزرگراه رسالت سیدخندان خیابان شهید کابلی )دبستان( خیابان شهید 

همدانی پالک 22 طبقه 2 کد پستی 1631656411 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
2- موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید:

احداث نگهداری و بهره برداری از آزادراه قطعه دوم اصفهان شیراز و اجرای کل پروژه تعهد و تامین و پرداخت 50 درصد از کل هزینه 
احداث قطعه دوم آزادراه اصفهان شیراز و طرح های جانبی آن و اجرای کل پروژه و بهره برداری از آن بر وفق قانون احداث پروژه های 
عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب تاریخ 66/8/24 مجلس شورای اسالمی و 
آیین نامه اجرای قانون مشارکت مصوب شماره 924506 مورخ 1367/2/24 و الحاقیه شماره 01176080 مورخ 1372/12/19 هیئت 
محترم وزیران و نیز انجام مطالعات باقیمانده و تکمیل مطالعات از قبیل مطالعات مسیر نقشه برداری تهیه نقشه های اجرایی آزادراه و 
انجام کلیه فعالیت های وارداتی از خارج از کشور به منظور واردات ماشین آالت مصالح و لوازم صنعتی در ارتباط با فعالیت های موضوع 
ش��رکت و نیز مشارکت با س��ایر شرکتهای داخلی و خارجی به منظور انجام فعالیتهای فوق و کلیه فعالیتهای جانبی خرید و فروش و 
واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز ش��رکت در مناقصات و مزایده های داخلی وخارجی اخذ و اعطای نمایندگی و مش��ارکت و عقد 
قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی و فعالیت های گردشگری و ایجاد دفتر نمایندگی در 

خارج اخذ وام و تسهیالت از بانکها و موسسات مالی داخلی و خارجی.
3- نام شرکت به »احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه اصفهان شیراز« تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

در تاریخ 1392/1/20 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

آگهی تغییرات شرکت احداث نگهداری و بهره برداری قطعه دوم آزاد راه اصفهان شیراز 
سهامی خاص به شماره ثبت 392181 و شناسه ملی 10320431741

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ش��رکا م��ورخ 1391/9/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید:

انج��ام خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذا ارائه خدمات مجالس ش��امل 
پذیرائ��ی ارائه خدمات نظافتی جهت کلی��ه اماکن عمومی خصوصی 
ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی طراحی مشاوره اجرای کلیه 
پروژه های س��اختمانی اعم از مس��کونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی و 
کلیه تاسیسات برقی و مکانیکی مربوط به مشارکت و سرمایه گذاری 
و عقد قرارداد با کلیه اش��خاص حقیق��ی و حقوقی داخلی و خارجی 
ش��رکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعطای نمایندگی 
داخل��ی و خارجی تامین نیروی انس��انی مورد نیاز ش��رکتی و ایجاد 
ش��عب و نمایندگی در سراس��ر ایران و جهان اخذ وام و تس��هیالت 
و اعتب��ارات ریال��ی و ارزی از بانکه��ا و موسس��ات مال��ی و اعتباری 
دولت��ی و خصوص��ی تهیه و توزیع واردات و ص��ادرات کلیه کاالهای 
مج��از بازرگانی انج��ام خدمات تهیه ، طبخ ،توزیع و س��رو غذا ارائه 

خدمات مجالس ش��امل پذیرایی ارائه خدم��ات نظافت جهت  کلیه 
اماکن عمومی و خصوصی ادارات و س��ازمانهای دولتی و خصوصی و 
طراحی،مش��اوره و اجرای کلیه پروژه های ساختمانی اعم از مسکونی 
تج��اری اداری ، صنعتی و کلیه تاسیس��ات برقی و مکانیکی مربوطه 
مش��ارکت و س��رمایه گذاری و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و 
حقوقی داخلی و خارجی و ش��رکت در مناقص��ات و مزایدات دولتی 
و خصوصی اخ��ذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی تامین نیروی 
انس��انی مورد نیاز شرکت و ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر ایران 
و جه��ان اخذ وام و تس��هیالت و اعتبارات ریال��ی و ارزی از بانکها و 
موسس��ات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی تهیه ، توزیع و واردات 

و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی
در تاریخ 1392/2/28 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 

ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

آگهی تغییرات شرکت نگین درخشان روزبه با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 271167 و شناسه ملی 10103035735

دانش�گاه عل�وم پزش�کی و خدم�ات بهداش�تی درمان�ی 
شهید بهش�تی )دانش�کده دندانپزشکی( براس��اس ضوابط و 
دس��تورالعملهای وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی، جهت 
آزمون دوره تکمیلی تخصصی ش��هریور 92 در رش��ته های مذکور 

دستیار می پذیرد:
ثبت نام: از تاریخ 92/6/23 لغایت 92/6/27 در محل دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی و مدیریت تحصیالت تکمیلی می باشد.
امتحان کتبی: 92/6/30

امتحان شفاهی و عملی: 92/6/31 
تاریخ ثبت نام پذیرفته ش��دگان و شروع دوره آموزشی متعاقبا اعالم 

می گردد.
ظرفی�ت دوره: رش��ته های بیول��وژی دهان 2 نفر- دندانپزش��کی 

بیمارستانی 1 نفر- پرستو ایمپلنت 2 نفر- پریوایمپلنت 2 نفر
الزم ب��ه ذکر اس��ت که ط��ول دوره مذکور حداقل یکس��اله بوده و 
حداکثر 18 ماه می باش��د. اولویت پس از قبولی در ش��رایط یکسان 

با اعضای هیئت علمی دانشکده های دندانپزشکی کشور می باشد.
- شروع دوره منوط به پرداخت شهریه می باشد.

 Power point آزمون به زبان فارس��ی و انگلیس��ی با نرم اف��زار -
برگزار می گردد.

- رش�ته های پیش نی�از: بیماریه��ای ده��ان و ف��ک و صورت- 
دندانپزشکی کودکان- پروتزهای دندانی و پریودانتیکس می باشد.

مدارک مورد نیاز: 
1- ارائ��ه فتوکپی حکم اس��تادیاری )رس��می قطعی و یا رس��می 

آزمایش��ی، پیمان��ی و ی��ا ق��راردادی( جهت اعض��ای هیئت علمی 
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

2- فتوکپی دانش��نامه تخصصی و کپ��ی اتمام کلیه تعهدات قانونی 
دوره تخصص

3- 2 سری فتوکپی شناسنامه از تمام صفحات
4- 5 قطعه عکس 4×3

5- 2 س��ری فتوکپ��ی کارت پایان خدمت و ی��ا معافیت دائم برای 
آقایان

6- داوطلب��ان باید پیش از ش��روع امتحان،  CV خود را به آموزش 
دانشکده دندانپزشکی تحویل نمایند.

7- مبلغ 600000 ریال به حس��اب ش��ماره 2137879018006 
معاونت آموزشی دانشگاه نزد شعبه بانک رفاه کارگران کد 196

آدرس: تهران- بزرگراه ش��هید چمران- اوین- جنب بیمارس��تان 
آیت ا... طالقانی- دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
شهید بهشتی- ساختمان شماره یک- طبقه اول )اداره کل آموزش 

و تحصیالت تکمیلی( اتاق 112
ش��ایان ذکر است کلیه اطالعات فوق در س��ایت دانشگاه به آدرس 
الکترونیک��ی www.Amoozesh,sbmu.ac.ir قاب��ل روی��ت 

می باشد.

 آگهی پذیرش دستیار تکمیلی تخصصی 
)فلوشیپ( دندانپزشکی 

رشته: بیولوژی دهان، دندانپزشکی بیمارستانی، 
پرستو ایمپلنت- پریو ایمپلنت

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
م الف 2432

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی شهید بهشتی

پی��رو درج آگه��ی دعوت ب��ه مش��ارکت در س��رمایه گذاری 7 طرح 
ف��والدی در روزنام��ه عص��ر ایرانیان روز ش��نبه م��ورخ 92/5/12 و 
روزنامه کیهان روز یکش��نبه م��ورخ 92/5/13 بدینوس��یله به اطالع 
عموم دریافت کنندگان اس��ناد مشارکت می رس��اند؛ نظر به استقبال 
بعمل آمده از امر مش��ارکت و درخواس��ت تعداد کثیری از شرکتهای 
فعال بخش خصوصی دریافت کننده اس��ناد مشارکت مبنی بر تمدید 
مهلت ارس��ال اسناد می رساند؛ کلیه دریافت کنندگان اسناد مشارکت 
می توانند مدارک و اس��ناد خود را مطابق با ش��رایط مندرج در اسناد 
مزب��ور حداکثر ت��ا پایان وقت اداری روز چهارش��نبه مورخ 92/6/27 
به دبیرخانه کمیس��یون معامالت واقع در تهران- میدان فردوس��ی- 
خیابان ش��هید س��پهبد قرنی- نبش کوچه ش��ریف- پالک 39 طبقه 
یازدهم تحویل و رس��ید آن را دریافت نمایند. ضمنا متذکر می گردد 
این آگهی صرفا در خصوص اطالع رس��انی به اشخاصی است که قبال 
در مهلت قانونی تعیین ش��ده نس��بت به خرید و دریافت اسناد مزبور 

اقدام نموده اند.

 آگهی تمدید مهلت ارسال اسناد 
مشارکت در سرمایه گذاری 
در  7 طرح فوالدی استانی 

سازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنایع معدنی ایران

م الف 2437

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی درنظر دارد اقالم به مقدار و مشخصات ذیل:

را از طری��ق مناقص��ه عمومی خریداری نماید. لذا از فروش��ندگان و تولیدکنندگان واجد صالحیت دعوت می گردد ظرف مدت 10روز از تاریخ درج 
آگهی به آدرس تبریز- بلوار 29بهمن- جنب دانشگاه تبریز- امور قراردادها- تلفن: 3304091-0411- فاکس: 3309992-0411 مراجعه و ضمن 
واریز مبلغ 200000ریال برای هر مناقصه به حساب جام شماره 7221124733 بانک ملت باجه آب و فاضالب تبریز )کد شعبه 1342/5( و ارائه 
فیش آن به امور قراردادها، اسناد مربوطه را متعاقباً دریافت و در تاریخ قید شده در دعوتنامه پاکت خود را تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. بدیهی 

است شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود. هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهدشد.
WWW.abfa_azarbaijan.ir سایت

 آگهی مناقصه عمومی خرید 
شماره85 سال1392

وزارت نیرو

شرکت سهامی آب وفاضالب 
استان آذربایجان شرقی

محل اعتبارمبلغ تضمین شرکت در مناقصه)به ریال(واحدتعداد یا مقدارنام و مشخصات کاالردیفشماره فراخوان

غیر عمرانی83،500،000دستگاه20،000کنتور851 1
2

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

نوبت اول

ش�رکت گاز اس�تان قزوین در نظر دارد مناقصه زیر را با مش��خصات و شرایط کلی 
مندرج در اسناد مناقصه مربوطه به شرکت ذیصالح واگذار نماید.

موضوع مناقصه: انجام عملیات بررسی بازار، طراحی و نقشه برداری شهرها و روستاها 
در استان قزوین شامل 

الف- نقشه برداری از شهرها، روستاها و تهیه نقشه 1/200 خام به مقدار 350/000 متر طول
ب- بررسی بازار و برآورد مصرف به مقدار 300/000 مترطول

ج-طراحی شبکه گازرسانی به شهرها، روستاها و حفرات به مقدار 300/000 متر طول
د-مسیریابی و نقشه برداری 1/1000 به مقدار 100/000متر

ه- مسیریابی و نقشه برداری 1/1000 و 1/200 به مقدار 50/000 متر
و- طراحی خط تغذیه و ارائه پکیج به مقدار 220/000 متر

ز- بررسی بازار و برآورد مصرف برای خطوط تغذیه به مقدار 220/000 متر
ح- طراحی و ارائه مقادیر ایستگاه حفاظت کاتدیک به تعداد 10 مورد

ط- حفر چاله آزمایشی 500 مورد
محل ارائه خدمات و مدت اجرای موضوع مناقصه: در شهر قزوین- 720 روز.

محل دریافت کاربرگ های اس�تعالم ارزیابی کیفی: پایگاه اینترنتی ش��رکت گاز 
www.nigc-qazvin.ir استان قزوین به نشانی

زمان و مهلت دریافت کاربرگ های اس�تعالم ارزیابی کیفی: پس از انتشار آگهی 
نوبت دوم به مدت 10 روز

مح�ل تحوی�ل کاربرگ ه�ای اس�تعالم ارزیابی کیف�ی: طبقه همکف دس��تگاه 
مناقصه گزار- دبیرخانه )اتاق 11-6(

مهلت تکمیل و تحویل کاربرگ های اس�تعالم ارزیاب�ی کیفی: حداکثر 15 روز 
پس از آخرین مهلت دریافت کاربرگ ها.

از ش�رکتهای واجد صالحیت دعوت می ش�ود جهت دریافت اطالعات بیشتر 
 www.nigc-qazvin.ir :مناقصه گران به نش�انی اینترنتی شرکت به آدرس
و یا پایگاه اطالع رسانی مناقصات به آدرس: http://iets.mporg.ir مراجعه 

نمایند. در ضمن زمان بازگشایی پاکات در مورخه 1392/7/15 می باشد.
روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین

آگهی انتخاب مشاور 
)دومرحله ای با ارزیابی کیفی( 

شرکت گاز استان قزوینشماره مناقصه )92-35(

ت اول(
)نوب

سال هفتادو دوم q  شماره q 20586  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه16صفحه ویژه نامه عکس و نیازمندي های ویژه تهران( دو شنبه18 شهریور q  1392 3 ذیقعده q  1434 9 سپتامبر2013

خبر ویژه

یادداشت روز

* ناآرامی ه��ای ضددولت��ی 3 ش��هر ترکی��ه را

فرا گرفت.

* ادام��ه اعتراض م��ردم مصر ب��ه نظامیان حاکم

در قاهره و اسکندریه.

* عملیات تروریستی در کویته پاکستان 37کشته 

و 50 مجروح بر جای گذاشت.

* تجمع خیابانی علیه فس��اد دولتی به درگیری با 

پلیس برزیل انجامید                        صفحه آخر

ارتش المختار: 23 هزار شهادت طلب ما
آماده حمله به اهداف آمریکا هستند

پیکر مرحوم 
آیت اهلل طاهری 

خرم آبادی
در حرم 

حضرت معصومه)س(
 آرام گرفت

صفحه3

تظاهرات گسترده جهانی
علیه حمله احتمالی آمریکا به سوریه

پس از 2 بار رأی گیریاوباما در جلب حمایت اروپا ناکام ماند

قالیباف شهردار دو قبضه تهران شد

صفحه2صفحه2

پیشنهاد مشاور وزارت شهرسازی
برای افزایش تسهیالت بانکی خرید مسکن

* عب��ده تبریزی: بای��د حداقل 70 تا 90 درصد قیم��ت خانه در قالب 
تسهیالت پرداخت شود که البته مشروط به توان بانک هاست.   صفحه4

* در دور اول انتخاب ش��هردار آرا مس��اوی اما در دور دوم محمدباقر قالیباف با کس��ب 17 رأی در برابر 14 رأی 
محسن هاشمی به عنوان شهردار انتخاب شد.

* مهندس مهدی چمران: وقفه بین دو رأی گیری باعث شد اعضای شورا در برنامه کاندیداها بیشتر تأمل کنند که 
باالخره قالیباف رأی بیشتر آورد.

* محمدباقر قالیباف: آقای چمران حق استادی به گردن ما داشتند و من را در فضاهای مختلف کمک می کردند.
* مرتضی طالیی نایب رئیس ش��ورای ش��هر: نگران شکل گیری کانون های قدرتی هستم که می خواهند در عرصه 
مدیریت شهری تهران خلل ایجاد کنند.                                                                                   صفحه10

* تظاهرکنن��دگان در ش��هرهای جهان ب��ا آتش زدن تصاویر ب��اراک اوباما 
مخالفت خود را با سیاست های جنگ طلبانه آمریکا ابراز کردند.

* مردم کش��ورهای مختلف جهان خطاب به اوباما اعالم کردند: ماجراجویی 
کافی است جهان به صلح نیاز دارد.

* اغلب کش��ورهای جهان صحن��ه تظاهرات ضدآمریکای��ی در اعتراض به 
تهدیدهای فزاینده آمریکا برای حمله به سوریه بود.

* فریاد مردم آمریکا در واشنگتن: مردم سوریه را با حمله به این کشور نکشید.
* معترضان در آمریکا از کنگره خواستند به جنگ  رأی ندهد.

* در کان��ادا، بولی��وی، آرژانتین، آلم��ان، انگلیس، مص��ر و لبنان تظاهرات 
ضدجنگ برگزار شد.

* ش��یعیان ترکیه با سردادن ش��عار »مرگ بر آمریکا«، »مرگ بر اسرائیل« 
تأکید کردند که مردم سوریه را تنها نخواهند گذاشت.

* در پاکس��تان بزرگترین تظاهرات ضد جنگ برگزار شد و مردم این کشور 
مخالفت خود را با اقدام نظامی علیه سوریه ابراز کردند.

* گروهی از فعاالن حقوق بشر از کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و کانادا 
اعالم کردند به سوریه می روند و در اطراف مراکز حساس سپر انسانی تشکیل 

خواهند داد.
* وزیر خارجه آمریکا در س��فر به کشورهای اروپایی برای جلب حمایت این 
کشورها در حمله به سوریه با شکست مواجه شده است.          صفحه آخر

*  خبرگ��زاری تس��نیم :جدی��ت 
برخ��ی اعض��ای هیئ��ت امن��ای 
دانشگاه آزاد پس از ناکامی نماینده 
اصالح طلبان در کس��ب کرس��ی 
شهرداری تهران برای عزل فرهاد 
دانشجو بیشتر شده است.                                      
* حمید میرزاده عضو هیئت امنای 
دانشگاه آزاد اسالمی : در خصوص 
عزل فرهاد دانشجو، رئیس دانشگاه 

آزاد نامه ای را نفرستاده ایم.

اخبار ضد و نقیض
درباره عزل رئیس دانشگاه آزاد اسالمی

* حجت االسالم محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه ها و عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد:  خبر تصمیم به عزل فرهاد 
دانشجو صحت ندارد و دعوت نامه ای برای تشکیل جلسه هیئت امنا در این 
زمینه به دست ما نرسیده است و اگر جمعی چنین تصمیمی گرفته باشند، 

قانونی نبوده است.
* محمد مهدی زاهدی رئیس کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس: اگر 
خبر عزل رئیس دانش��گاه آزاد، صحت داشته باش��د، کمیسیون آموزش و 

تحقیقات آن را پیگیری خواهد کرد و  باید این عزل را سیاسی دانست.
* جواد کفیل رئیس مرکز روابط عمومی دانش��گاه آزاد:  تا کنون صورتجلس��ه ای 
مبنی بر عزل فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه آزاد وصول نشده است.      صفحه3

* گسترش الگوی حزب اهلل در سوریه و عراق، آمریکا را نگران کرد
* تحلیلگر صهیونیست: از جنگ سوریه کتک خورده برمی گردیم

* کاسبی آقای دوپینگی در شورای شهر

 به رسم اعتدال 
آمریکا وکیل الدوله نشوید!

القاعده است!


