
بدینوسیله زمان برگزاری مزایده شماره 173/ ن اجاره 
زمین فوتبال ش��ماره 1 و 2 و کمپ استراحتگاه 
تیم ورزش��ی فوتبال مجموعه ورزشی اکباتان از 
روز ش��نبه م��ورخ 92/6/16 به روز ش��نبه مورخ 
92/6/23 س��اعت 10/30 صب��ح موکول گردیده 
است توضیح این که دریافت پاکات مزایده ساعت 
12 ظهر روز سه شنبه مورخ 92/6/19 خواهد بود.

تمدید زمان مزایده شماره 173/ن اجاره زمین 
فوتبال شماره 1 و 2 و کمپ استراحتگاه تیم 

ورزشی فوتبال مجموعه ورزشی اکباتان

اداره کل تدارکات و پشتیبانی راه آهن ج.ا.ا

وزارت راه و شهرسازی
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران )سهامی خاص(

م الف 2504

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

شرکت فوق درتاریخ 1392/4/11 تحت شماره 440887 و شناسه 
مل��ی 10320884270 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده ودر تاریخ 
1392/4/11 از لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه 
اظهارنامه آن به ش��رح زی��ر جهت اطالع عم��وم در روزنامه های 

رسمی و کثیراالنتشار کیهان آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

انج��ام کلی��ه امور تج��اری و بازرگانی مجاز ش��امل: انتق��ال دانش فنی و 
تکنولوژی از منابع خارجی و داخلی و فعالیت های مهندسی و بررسی منابع 
و تولیدات داخلی و خارجی، عضویت و شرکت در انجمن ها و نمایشگاه ها و 
کنفرانس ه��ای بین المللی مربوطه و انجام خرید ،فروش، صادرات و واردات 
کلیه کاالهای مجاز، مشاوره و تبادل اطالعات تخصصی و حقوقی، داخلی و 
خارجی اعم از بخش خصوصی و دولتی و شرکت در مناقصات و مزایده ها، 

اخذ وام و اعتبار از بانکها، سرمایه گذاری های تولیدی.
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت: استان تهران- شهر تهران نیاوران کاشانک 
خیاب��ان پورابتهاج کوچه برادران که��زادی پ20 طبقه 4 غربی- 

کدپستی 1958913111
4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 10/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 
100/000 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 3/500/000 
ریال توس��ط مؤسس��ین طی گواهی بانکی ش��ماره 72257272 مورخ 
1392/3/12 نزد بانک صادرات شعبه کاشانک نیاوران پرداخت گردیده 

است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.

5- اولین مدیران شرکت:
1-5- آقای فرامرز عبدوس به ش��ماره مل��ی 0050349074 به 

سمت رئیس هیئت مدیره.
2-5- آقای مس��عود معظمی مقدم به شماره ملی 0050962061 

به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
3-5- آقای ابوالفضل فرمان آرا به ش��ماره ملی 0036135275 به 

سمت عضو هیئت مدیره.
4-5- آق��ای رحیم رحمانی به ش��ماره مل��ی 0036992518 به 

سمت عضو هیئت مدیره.
 5-5- آق��ای س��یدعباس میرمحم��د صادق��ی به ش��ماره ملی 

0041167392 به سمت عضو هیئت مدیره.
6-5- آق��ای س��یدعباس میرمحم��د صادق��ی ب��ه ش��ماره مل��ی 
0041167392 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور بانکی 
ش��رکت به امضای مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت و اوراق عادی 

و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

 8- بازرس اصلی وعلی البدل:
1-8- آقای مرتضی بهمن آبادی به شماره ملی 0052265765 به 

عنوان بازرس اصلی
2-8- آق��ای مهدی خزائی به ش��ماره مل��ی 0073717436 به 

عنوان بازرس علی البدل

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

آگهی تأسیس شرکت همراه صنعت راستین سهامی خاص

باستناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 92/2/4 تصمیمات 
ذیل اتخاذ گردید: نوع حقوقی ش��رکت از با مسئولیت محدود به سهامی 
خاص تبدیل گردید. اساس��نامه جدید شرکت مشتمل بر 63 ماده و 11 
تبصره تصویب و جایگزین اساس��نامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ 
3/000/000/000 ریال منقسم به 300 سهم 10/000/000 ریالی بی نام 
می باش��د. هادی محمدخانی به کدملی 0078942251 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری آینده سازان نیک فرجام به شناسه 
ملی 10320732492 به نمایندگی امیرهوشنگ خلیلی اقدم به کدملی 
0067036848 به س��مت نایب رئیس هیئ��ت مدیره و مصطفی زارعی 

ب��ه کدملی 3861028282 به س��مت مدیرعامل و عض��و هیئت مدیره 
برای مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. کلیه اس��ناد و اوراق عادی با امضاء 
مدیرعامل به همراه مهر ش��رکت و کلیه اس��ناد و اوراق بهادار با امضای 
2 نف��ر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د و 
محمدرضا پوردامناب به کدملی 1600420338 بس��مت بازرس اصلی و 
میالد محمدی نس��ب به کدملی 008083723 بسمت بازرس علی البدل 
برای مدت یکسال انتخاب گردیدند و روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی تحریرپالست
 با مسئولیت محدود بشماره ثبت 230008 و شناسه ملی 10102710823

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ش�رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان در نظر 
دارد س�رویس 16 دستگاه ترانسفورماتور 20 کیلوولت در انبار 
نفت ش�هید رجایی را طبق مش��خصات فنی و ش��رایط مندرج در 
ش��رح کار پیوس��ت قرارداد از طریق مناقصه عموم��ی به پیمانکاران 

ذی صالح طبق شرایط ذیل واگذار نماید.
ل��ذا از کلیه متقاضیان و ش��رکت هایی که دارای س��وابق کاری مفید 
و تخص��ص الزم در این خصوص می باش��ند دعوت ب��ه عمل می آید 
از تاریخ انتش��ار آگهی ظرف مدت 10/ده روز برای دریافت اس��ناد و 
اوراق مناقصه به دبیرخانه کمیسیون مناقصات این شرکت به نشانی: 
بندرعباس- بلوار پاس��داران- جنب بندر ش��هید باهنر و شماره تلفن 

تماس 6-07614513275 و 3-5423272 مراجعه نمایند.
1. مبل��غ ضمانت نامه ش��رکت در مناقص��ه 9500000 )نه میلیون و 

پانصد هزار ریال(
2. مدت اجرای کار 2 ماه.

3. دارای س��وابق و تجربیات کافی در زمینه تأسیسات 20 کیلوولت 
باشد و به اصول ایمنی تابلوهای مذکور مسلط باشد.

4. ارای��ه فی��ش بانک��ی به مبلغ 100000 ریال به ش��ماره حس��اب 
420060100000 بانک ملی ش��عبه ش��رکت نفت بندرعباس بابت 

خرید اسناد مناقصه.
5. اح��راز امتیاز قبول "60" براس��اس معیاره��ای ارزیابی توانمندی 
بهداشتی، ایمنی و زیس��ت محیطی و همچنین ارزیابی کیفی و فنی 

الزامی است.
6. برآورد شرکت حدود 1000000000 ریال می باشد.

آگهی مناقصه 
شماره 12/خ م ه/92
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایرانشماره مجوز 260829

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه هرمزگان

روابط عمومی

اداره کل نوس�ازی، توس�عه و تجهیز مدارس استان همدان درنظر دارد باستناد بند یک ماده19 تصویبنامه شماره13890 مورخ 83/11/24 ریاست جمهوری 
و قانون مناقصات مصوب مجلس ش��ورای اس��المی ایران پروژه های ذیل را بصورت قرارداد س��ر جمع طبق بخش��نامه ش��ماره100/6405 مورخ 89/2/24 بصورت 

مترمربعی با فهرست بهاء ابنیه و تأسیسات برقی و مکانیکی سال 1392 به مناقصه عمومی بگذارد:

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
اداره کل نوسازی، توسعه 

و تجهیز مدارس استان همدان

ف
محل تأمین اعتبارمبلغ تضمین )ریال(مبلغ کل برآورد )ریال(زیربنا)مترمربع(محل اجراعنوان پروژهردی

1
احداث 14 کالسه بتنی مسکن مهر 

نهاوند)درحد اسکلت و سقف و محوطه سازی(
1894/88مدرسه 

وزارت راه و 575514036624000000
شهرسازی 2675محوطه

ملی1600662540147027000000کبودرآهنگتکمیل هنرستان دخترانه کبودرآهنگ2

3
4

تکمیل سالن ورزشی خانم آخوندی
تکمیل مجتمع آموزشی حاج مقدم

مالیر
تویسرکان

890
2008

3123183626
1301538386

16000000
12000000

ملی
ملی

شرایط شرکت در مناقصه عمومی:
1- مبل��غ تضمین ش��رکت در مناقصه، مطاب��ق مبلغ ذکر ش��ده فوق بصورت 
ضمانتنام��ه بانکی یا واریز وجه نقد بش��ماره حس��اب 2173065607005 نزد 

بانک ملی شعبه مهدیه می باشد.
2 - مهلت دریافت اسناد: به مدت 15 روز کاری پس از انتشار اولین آگهی خواهدبود.

3- آخرین مهلت ارائه پاکت ها: در مورخه چهارشنبه 92/7/3 تا ساعت 14 
بعدازظهر خواهدبود.

4- محل تسلیم پاکت ها: دبیرخانه اداره کل نوسازی مدارس استان همدان
5- تاریخ بازگشایی پاکت ها: روز شنبه مورخ 92/7/6 ساعت 9 صبح می باشد.

6- نحوه ارائه پاکت ها: ش��رکت کنندگان در مناقصه باید اس��ناد و پیش��نهاد 
قیمت خود را در پاکت های جداگانه و الک و مهر شده شامل تضمین )پاکت الف( 

و- پیش��نهاد قیمت )پاکت ج( و کلیه اسناد و مدارک ارزیابی شامل اساسنامه، 
آخری��ن تغییرات- رزوم��ه کاری- فرم تعیین صالحیت و غی��ره )پاکت ب( لذا 
شرکت های واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به اداره کل در 
همدان- سی متری شکریه- 18متری توحید- کوچه دوم- واحد کپی و تکثیرات 
مراجعه و تا مهلت مقرر اس��ناد مناقصه را عودت نمایند ضمناً شرکت کنندگان 
بایس��تی مش��خصات خود را در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور ثبت و 
رمز عبور را دریافت نمایند در غیر اینصورت درصورت برنده ش��دن در مناقصه 
کارفرما مجاز به انعقاد قرارداد نمی باش��د و متن این مناقصه در پایگاه اینترنتی
 www.nosazihamedan.ir و پایگاه اطالع رسانی مناقصات کشور به نشانی

 http://iets.mporg.ir قابل رویت می باشد.
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان همدان

م الف2514

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

ضایع��ه دردناک درگذش��ت وال��ده مکرمتان این فرص��ت را فراهم آورد ت��ا عالوه بر 
تکری��م فداکاری های این بانوی بزرگ��وار، قدردان حماس��ه آفرینی های فرزند دالور و 
والیت مدارش نیز باش��یم. از خداوند متعال برای ش��ما اجر صابرین و برای آن فقیده 

سعیده غفران و رحمت الهی و برای دیگر سوگواران صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

سردار سرلشگر قاسم سلیمانی
فرمانده محترم نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی

فداحسین مالکی

سال هفتادو دوم q  شماره q 20588  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( چهار شنبه20 شهریور q  1392 5 ذیقعده q  1434 11 سپتامبر2013

خبر ویژه

یادداشت روز

* حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور: دولت از موعظه و نقد سازنده 
استقبال می کند و شأنی جز خادم مردم بودن برای خود قائل نیست.

* امر ولی فقیه امر تشریفاتی نیست و امیدواری این دولت به حمایت های 
مردم و رهبر معظم انقالب است.

* مسئله سوریه به جهت این که این کشور در خط مقدم مقاومت قرار دارد، برای 
دولت در اولویت است و ما تمام توان خود را برای جلوگیری از جنگ بکار گرفته ایم.

* اتوبوس بر اثر ترکیدگی الستیک از جاده منحرف و پس از رد شدن از گاردریل وسط آزادراه قم- تهران به سمت 
مخالف منحرف شد و با یک دستگاه اتوبوس دیگر که از تهران راهی یزد بود برخورد کرد.

* 43 نفر در این حادثه کشته شدند و 44 نفر دیگر مجروح و به بیمارستان های قم منتقل شدند.
* اسامی مجروحان حادثه در کیهان امروز اعالم شده است.

* رئیس کمیسیون عمران مجلس از ارسال گزارشی از حادثه تصادف به صحن علنی مجلس خبر داد.
* رئیس مجلس شورای اسالمی با صدور پیام همدردی این مصیبت را به خانواده های داغدار تسلیت گفت.  صفحه11

در اعتراض به انحصارطلبی اصالح طلبان

الهه راستگو: ناگفته ها را 
در آینده خواهم گفت

* مع��اون زنگنه: ب��رای دریافت پ��ول نفت از هند 

توافقاتی با این کشور داشتیم.

* مدیرعام��ل جدی��د راه آه��ن: نرخ بلی��ت قطار

آزاد نمی شود.

* وزیر نیرو نسبت به افزایش مصرف آب و باال رفتن 

آلودگی آب شرب در برخی مناطق هشدار داد.

* کاهش 52 هزار تومانی قیمت سکه.

صفحات9و4

ربیعی خبر داد

تسویه حساب کامل با داروخانه ها 
و بیمارستان های تامین اجتماعی

* مرس��ی در دادس��تانی مص��ر حاضر نش��د به 

پرسش ها پاسخ دهد.

* فریاد »مرگ بر آل س��عود« در مراس��م تشییع 

پیکر شهید عربستانی.

* اعت��راض 48 کش��ور ب��ه نق��ض حقوق بش��ر 

در بحرین.

* 31مس��لمان در حمل��ه هندوه��ا به مس��جد 

اوتارپرادش کشته شدند.                     صفحه آخر

اخوان المسلمین:

اسرائیل، عربستان، امارات و اردن 
در برکناری مرسی دست داشتند

در آزادراه قم- تهران رخ داد

فاجعه در برخورد2 دستگاه اتوبوس
43 مسافر جان باختند

صفحه2صفحه2

* احتم��اال مذاک��رات هس��ته ای 
آینده در نیویورک  صورت خواهد 
گرفت و م��کان مذاک��رات بعدی 
ایران و 1+5 نیز در آینده مشخص 

می شود.
* غ��رب بای��د بداند ب��ا تحریم و 
فش��ار به ایران، موفقیتی به دست 

نخواهد آورد.  
 صفحه3

* الهه راس��تگو: مورد بی مهری افرادی قرار گرفته ام که رفتارشان مصداق 
بارز بی حرمتی به حریت و آزاداندیشی است.

* فاطمه رهبر نماینده مجلس: اصالح طلبان تالش کردند تا نظر خود را به کسی که 
می خواست آزادانه رأی دهد تحمیل کنند و او را تحت فشار قرار دادند.  صفحه10

اعتراض های جهانی نتیجه داد
حمله به سوریه منتفی شد

نظارت سازمان ملل بر سالح های شیمیایی سوریه پذیرفته شد

* اعتراض های گس��ترده مردمی در سراس��ر جهان موجب ش��د که اوباما از 
سیاست جنگی خود در قبال سوریه دست بردارد.

* یک دلیل عمده عقب نش��ینی آمریکا از حمله به سوریه حفظ موجودیت 
اسرائیل بود.

* واشنگتن می دانس��ت در صورت وقوع جنگ رژیم صهیونیستی بیشترین 
خسارت را می دید.

* س��وریه با طرح مسکو برای نظارت بین المللی بر سالح های شیمیایی اش 
موافقت کرد.

* بسیاری از رهبران جهان از طرح روسیه و موافقت سوریه استقبال کردند.
* وزیر خارجه سوریه: هدف از پذیرش طرح روسیه نگرانی رهبری سوریه از 

جان شهروندان و امنیت کشور بود.
* باراک اوباما: ما این طرح را جدی تلقی می کنیم و اجرای آن قطعاً می تواند 

اقدام نظامی را متوقف کند.
* افکار عمومی آمریکا حمله به سوریه را تأیید نمی کند، همسرم هم مخالف 

این اقدام است.
* دبیر کل سازمان ملل و دولت های انگلیس، فرانسه و آلمان از طرح روسیه 

استقبال کردند.
* مجلس سنای آمریکا رأی گیری درباره حمله به سوریه را به تأخیر انداخت.

* در اقدامی ناگهانی رزمناوهای انگلیس��ی آب های شرق دریای مدیترانه در 
برابر سواحل سوریه را به سوی کانال سوئز ترک کردند.           صفحه آخر

در نشست ائمه جمعه سراسر کشور

روحانی: دولت نه ید بیضاء دارد و نه عصای موسی

شیران  َعَلم !
*  روزنامه نگاران کوکی با سبیل های چرب

*  بی بی سی: سوریه می تواند کمر اوباما را بشکند

زیباکالم: گفتمان اعتدال کجا بود؟
روحانی تصادفی رأی آورد


