
نظ��ر به اینکه پرونده خانم فرانک دادار فرزند محمد به علت 
غیب��ت غیرموجه در هیئت بدوی رس��یدگی به تخلفات اداری 
دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهش��تی در دست بررسی است 
و تاکنون جهت روش��ن ش��دن وضعیت خدمتی خود مراجعه 
ننموده ان��د، لذا به نامبرده اطالع داده می ش��ود حداکثر ظرف 
مدت 10روز پس از انتشار آگهی نسبت به ارسال دفاعیه خود 
به هیئت بدوی رس��یدگی به تخلفات اداری این دانشگاه واقع 
در ته��ران- بزرگراه ش��هیدچمران- اوین- جنب بیمارس��تان 

آیت ا... طالقانی اقدام نمایند.
بدیهی اس��ت پس از انقضاء مهلت مقرر برابر ماده18 آیین نامه 

اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری عمل خواهد شد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی

»آگهی احضاریه«

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
 و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی

م الف2618

تازه های کتاب
رجوع به صفحه8

ش��رکت فوق در تاری��خ 1392/3/20 تحت ش��ماره439255 و شناس��ه ملی 
10320877871 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1392/3/20 از 
لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر 
جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار کیهان آگهی می شود.

1 - موضوع ش��رکت: واردات و صادرات و تولید دستگاه های الکترونیکی 
و مکانیکی و س��خت افزاری و س��ایر کاالهای مجاز و نصب و راه اندازی و 
نگهداری دس��تگاه های مذکور. عقد قرارداد و اخذ و اعطای نمایندگی و 
مشارکت در شرکت های داخلی و خارجی. تحصیل اعتبار و وام از بانکها 
و مؤسس��ات خصوصی و دولتی و کلیه فعالیتهای تولیدی مجازی که با 

موضوع شرکت در ارتباط باشد.
2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3 - مرکز اصلی ش��رکت: استان تهران- ش��هر تهران میدان هالل احمر- 
خیاب��ان گلس��تان- کوچ��ه مس��یل باخت��ر- پ��الک155- کدپس��تی 

1645987891
4 - س��رمایه ش��رکت: مبل��غ 10/000/000ری��ال منقس��م ب��ه یکصد 
س��هم 100/000ریال��ی ک��ه تعداد یکصد س��هم ب��ا نام می باش��د که 
مبل��غ 10/000/000ری��ال توس��ط موسس��ین ط��ی گواه��ی بانک��ی 
ش��ماره29692350ص مورخ 1392/3/8 نزد بانک پاس��ارگاد شعبه باغ 

صبا پرداخت گردیده است.
5 - اولین مدیران شرکت:

1-5- خان��م ش��راره ثابتیان ازناده ب��ه ش��ماره ملی 2297917406 به 
سمت رئیس هیئت مدیره.

2-5 - خانم ش��یرین ثابتیان ازن��اوه به ش��ماره ملی 1199258199 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

3-5- خانم سپیده ثابتیان ازناوه به شماره ملی 4650498570 به سمت 
عضو هیئت مدیره.

4-5- خانم شراره ثابتیان ازناده به شماره ملی 2297917406 به سمت 
مدیرعامل به مدت 2سال انتخاب گردیدند.
6 - دارندگان حق امضاء خانم شراره ثابتیان

شماره ملی: 2297917406
شماره شناسنامه: 387.

7 - اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
8 - بازرس اصلی و علی البدل:

1-8- آقای بابک درخش��ان ب��ه ش��ماره ملی 3761977336 به عنوان 
بازرس اصلی

2-8- آقای پیمان درخش��ان به ش��ماره ملی 3762061505 به عنوان 
بازرس علی البدل

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران 

آگهی تأسیس شرکت تجهیز ابزار ماهان سهامی خاص

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

دس�تگاه مناقصه گزار: وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزشکی

موضوع مناقصه: خرید البسه کارکنان مرکز اورژانس تهران
لغای��ت  تاری��خ 1392/6/31  از  مهل�ت دریاف�ت اس�ناد: 

1392/7/8
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اس�ناد: معرفی نامه کتبی 

شرکت متقاضی
مهلت ارس�ال پیش�نهاد: تا س��اعت 14 روز ش��نبه مورخ 

1392/7/20
میزان تضمین ش�رکت در مناقص�ه: 250،000،000 ریال 
)دویس��ت و پنجاه میلیون ریال( به ص��ورت ضمانتنامه بانکی 

با اعتبار سه ماه
محل دریافت اسناد: دبیرخانه مرکزی مرکز اورژانس تهران- 
واق��ع درخیابان جمهوری اس��المی- بین خیابان فلس��طین و 

ابوریحان- مرکز اورژانس تهران- طبقه سوم
زمان گشایش پیشنهادها:  روز یکشنبه مورخ 1392/7/21

لطفا برای کس��ب اطالعات بیش��تر به پایگاه ملی اطالع رسانی 
مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایید.

آگهی مناقصه عمومی 
)یک مرحله ای(

شماره مناقصه 92/7-19

اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

م الف 2686

مناقصه عمومی تقاضای شماره 
49002-91604 )جرثقیل 15تن(

روابط عمومی ش��رکت بهره برداری نفت و گاز مس��جد 

س��لیمان درنظر دارد کاالی مورد فراخ��وان را از طریق 

برگزاری مناقصه عمومی تامین نماید.

اس��ت  الزم  مناقص��ه  در  ش��رکت  متقاضی��ان 

س��ایت  در  ش��ده  درج  ن��کات  رعای��ت  ب��ا 

WWW.SHANA.IR آمادگی خ��ود را به صورت 

کتبی ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم 

به آدرس: مسجد س��لیمان- شرکت بهره برداری نفت و 

گاز- اداره تدارکات و امور کاال- کد پستی 64916-33133- 

صندوق پستی 354 ارسال نمایند.

فراخوان 
مناقصه عمومی

اداره تدارکات و امور کاال
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان

شماره مجوز وزارتی:282533
شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان

نوبت اول

م الف 17/231

ش�رکت آب و فاض�اب اس�تان آذربایجان ش�رقی درنظر دارد 
عملی��ات مربوط به: بهره ب�رداری و نگهداری از ش�بکه فاضاب 
م�درن و تصفیه خان�ه فاضاب ش�هر میانه را از مح��ل اعتبارات 
غیرعمران��ی و از طری��ق مناقصه )عمومی( به پیمانکار واجد ش��رایط 
و دارای رتب��ه آب یا تأسیس��ات و تجهیزات واگ��ذار نماید. لذا از کلیه 
واجدی��ن صالحیت دعوت می گردد ظرف م��دت ده روز از تاریخ درج 
آگه��ی با درنظر گرفتن موارد ذیل، ب��ه آدرس تبریز- بلوار 29 بهمن- 
جنب دانشگاه تبریز- امور قراردادها- تلفن: 3304091-0411 مراجعه و 
ضمن واریز مبلغ 200000ریال به حس��اب جام شماره7221124733 
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 اس��ناد، پاکت خود را تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. بدیهی 
اس��ت ش��رکت در رد یا قبول هر یک از پیش��نهادات مختار خواهد بود. 

هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهدشد.
الف( به پیش��نهادهای فاقد امضاء، مش��روط، مخدوش و پیشنهاداتی 
که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل ش��ود، مطلقاً ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
ب( مبلغ برآورد اولیه معادل: 3784050000 ریال

ج( مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه معادل: 180421500 ریال می باشد.
د( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ه�( پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر 
تس��لیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی ش��رکت واریز و حسب مورد 
ضمانت نامه یا رس��ید واریز وجه را ضمیمه پیش��نهاد به ش��رکت تسلیم 
نماید. به پیش��نهادهای فاقد سپرده، س��پرده های مخدوش، سپرده های 

کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  www.abfa-azarbaijan.irسایت

آگهی مناقصه عمومی 
شماره89 سال1392

وزارت نیرو

شرکت سهامی آب و فاضاب استان آذربایجان شرقی

  نوبت اول 

شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران          مدیریت بازرگانی 
موضوع مناقصه: خرید تعداد 113 عدد شیلنگ 2 و 1/2-1 و 1/2-2 اینچ در طولهای 15، 60 و 100فوت طی تقاضای شماره

DVS-92123-TR 
تاریخ، مهلت، نشانی محل دریافت و تحویل استعام کیفی مناقصه گران:

از  هفت��ه  دو  م��دت  ظ��رف  حداکث��ر  می آی��د  بعم��ل  دع��وت  مربوط��ه  فروش��ندگان  و  تولیدکنن��دگان  کلی��ه  از 
و  WWW.IETS.MPORG.IR س��ایت های  ب��ه  مراجع��ه  ب��ا  روزنام��ه  آگه��ی  آخری��ن  انتش��ار  تاری��خ 

WWW.MONAGHESE .NIOPDC.IR بخ��ش مناقصات س��تاد نس��بت ب��ه تکمیل فرم ارزیاب��ی کیفی مربوط به 
مناقصه گران اقدام و این فرم را به همراه سایر مدارک درخواستی به اداره خریدهای داخلی این شرکت واقع در تهران- خیابان 

ایرانشهر شمالی- روبروی پارک هنرمندان- جنب خیابان برادران شاداب- پالک 1- طبقه دوازدهم تحویل نمایند.
تلفن های تماس: 88327085- 84121032

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 212/600/000 ریال که به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد قابل ارائه می باشد.

فراخوان مناقصه عمومی
 دومرحله ای

م الف 2636

نوبت اول

کیه��ان  هفتگ��ی  مجل��ه 
مطالب  ح��اوی  ورزش��ی 
خواندنی، تحلیل، گزارش، 
مصاحبه، میزگرد و آخرین 
ای��ران  ورزش  از  خبره��ا 
و جه��ان، امروز )ش��نبه- 
30ش��هریور( در سراس��ر 

کشور منتشر شد.
در این شماره می خوانیم:

یکی داستان است پر از آب 
چشم )چش��م انداز هفته(، 
میزگرد ماه کیهان ورزشی 
ب��ا حض��ور یزدانی خ��رم، 

مهندس فائقی و محمدس��عید مدنی، علی دای��ی؛ اصولی اصالح گر، 
اجنبی پرس��ت ن��ه اجنبی، والیبال ایران با قدرت تمام جهانی ش��د، 
گزارش کامل مس��ابقات کش��تی قهرمانی جهان در بوداپست، نتایج 
لیگ های فوتبال اروپا و لیگ قهرمانان، گزارش کامل مسابقات لیگ 

برتر فوتبال ایران و جام آسیا و...
پوستر: رضا یزدانی، حسن رحیمی، اسماعیل پور، لشکری، ذوب آهن 

و رجب زاده

کیهان ورزشی امروز منتشر شد

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/1/7 
ش��رکت مزبور ک��ه در تاریخ 92/3/18 واصل گردی��د: ترازنامه و 
حس��اب س��ود و زیان س��ال مالی 91/10/10 به تصویب رسید. 
موسسه حسابرسی تدوین و همکاران ش. م 10100527339 به 
س��مت بازرس اصلی و احمد ثبات مظفری ک.م 0038808056 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردی��د. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو س��ال بقرار ذیل انتخاب 
گردیدند. برنت اش��تغان اش��میتس و ارس��الن باالخانی هشتپر 
ب��ه کدمل��ی 1471884556 و بریجی��ت و اندهپ��وت. بموجب 

صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 92/1/7 برنت اشتغان اشمیتس 
بس��مت رئیس هیئت مدیره و ارس��الن باالخانی هشتپر بسمت 
نای��ب رئی��س هیئت مدی��ره و هرم��ان جوزف کنرادی بس��مت 
مدیرعام��ل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور 
از جمله چک و س��فته و برات قراردادها و بطور کلی اسنادی که 
برای ش��رکت ایجاد تعهد یا از شرکت سلب حق می نماید توسط 
مدیرعامل ش��رکت با حق توکیل به غیر امضاء و به مهر ش��رکت 

ممهور خواهد شد.

بارکد 1382601

آگهی تصمیمات شرکت کار و تصویر صنعت به شماره ثبت 14579 و شناسه ملی 10100544582

ادره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

م الف 39012

سال هفتادو دوم q  شماره q 20596  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(  شنبه 30 شهریور q  1392 15 ذیقعده q  1434 21 سپتامبر2013

خبر ویژه
یادداشت روز

* 40 تش��کیالت امنیتی و گروه های جنگی ارتش و پلیس مصر عملیات نظامی علیه ش��به نظامیان ساکن شهر 
»کرداسه« را آغاز کردند.

* ژنرال »نبیل فاراغ« رئیس پلیس »کرداسه« به همراه 10 افسر و سرباز در این عملیات کشته شدند.
* 65 نفر از شبه نظامیان در این عملیات بازداشت شدند.                                                         صفحه آخر

* اوج گیری اعتراض  ه��ا علیه اردوغان در چند 

شهر ترکیه.

* درگیری لفظی و پرتاب بطری آب در مناظره 

انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان.

* تروریس��ت های القاع��ده در جن��وب یم��ن 

56نظامی را کشتند.

* 38 تن از مس��ئوالن ارش��د دولت قذافی در 

دادگاه طرابلس تفهیم اتهام شدند.   صفحه آخر

بشار اسد: انهدام سالح های شیمیایی به یک سال زمان 
و یک میلیارد دالر هزینه نیاز دارد

* نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: احتمال 

حذف یارانه 3 دهک باالی جامعه قوت گرفت.

* دول��ت و مجلس موافق ح��ذف یارانه پردرآمدها 

هستند.

* سازمان توسعه تجارت از لغو کل ممنوعیت های 

صادراتی تا پایان امسال خبر داد.

* مش��اور وزیر راه و شهرسازی: برنامه های مسکن دولت 

جدید تا 5 ماه آینده اعالم خواهد شد.             صفحه4

ارزش محصوالت پتروشیمی ایران
20 میلیارد دالر افزایش یافت

درگیری خونین در حومه قاهره
یک ژنرال و 10 نظامی دیگر کشته شدند

صفحه2 صفحه2

* آیت اهلل جنتی:  پیگیری این قانون نباید در حد حرف بماند.
* آمریکا می داند مداخله در سوریه برایش گران تمام می شود.   صفحه3

* روحانی در گفت وگو با شبکه آمریکایی ان بی سی: دیدار با اوباما در دستور 
کار سفر من نیس��ت اما هر چیزی در دنیای سیاست امکان پذیر است البته 

بسته به شرایطی که بوجود می آید.
* لح��ن نامه اوباما مثبت و س��ازنده بود. این نام��ه می تواند گامی کوچک و 

ظریف برای آینده ای بسیار پراهمیت باشد.
* ایران هرگز به دنبال ساخت بمب اتمی نیست و من از اختیار تام برای حل 

پرونده هسته ای ایران برخوردارم.
* اسرائیل رژیمی اشغالگر و دولتی غاصب است که به مردم منطقه ستم می کند 

و با سیاست های جنگ افروزانه باعث ایجاد بی ثباتی در منطقه شده است.
* اس��رائیل نبای��د به خودش اج��ازه دهد درب��اره دولتی که ب��ا انتخاباتی 

دموکراتیک و آزاد روی کار آمده اظهارنظر کند.
* روحان��ی در مقال��ه ای در واشنگتن پس��ت: آمادگی دولتم برای تس��هیل 

برگزاری مذاکرات بین دولت سوریه و مخالفان را اعالم می کنم.
* س��خنگوی کاخ سفید: اوباما برای مذاکره دوجانبه با ایران، در صورتی که 

این کشور برنامه هسته ای اش را رها کند، تمایل دارد!
* جان کری وزیر خارجه آمریکا: فکر می کنم اظهارات روحانی بسیار مثبت 

بود. اما همه چیز نیازمند آزمودن است.
* دبیرکل ناتو با استقبال از سخنان روحانی: اینکه ایران تمایلی برای ساخت 

تسلیحات هسته ای ندارد را بسیار دلگرم کننده می دانم.
* نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی مدعی ش��د اظهارات روحانی تالشی برای فریب 
جهان است چرا که هنوز سانتریفیوژهای ایران در حال چرخش اند.             صفحه10

ان بی سی:دیدار با اوباما؟
روحانی:قرار نیست اما ممکن است!

در مصاحبه اختصاصی با شبکه آمریکایی مطرح شد

خطیب جمعه تهران:

قانون عفاف و حجاب 
مدتهاست خاک می خورد

* گزارش اشپیگل از جاسوسی آمریکا در سیستم اقتصادی دنیا
* »احّبا« ی اسرائیل بد جوری گاف دادند!

* »فرهاد دانشجو« در حالی از سوی 
هیئت امنای دانشگاه آزاد عزل شد که 
توفیقی سرپرست وزارت علوم به رغم 
امضای صورتجلسه عزل دانشجو، بارها 
از این موضوع اظهار بی اطالعی و حتی 

4 بار آن را تکذیب کرده بود!
* فره��اد دانش��جو رئی��س برکنار 
شده دانش��گاه آزاد: در دانشگاه آزاد 
که رئیس قبلی به مدت 30 س��ال 
ریاست را برعهده داشته، این تغییر 
و تحول غیرطبیعی به نظر می رسد.

واکنش نمایندگان به برکناری سیاسی دانشجو
هیئت امنای دانشگاه آزاد به افکار عمومی پاسخ دهد

* قاسم احمدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: عزل رئیس دانشگاه 
آزاد از نظر اخالقی مورد تایید نیس��ت و اعضای هیئت امنای این دانش��گاه باید 

دالیل عزل » شتابزده و عجوالنه دانشجو« را برای افکار عمومی اعالم کنند.
* وقتی هیئت امنای دانشگاه آزاد اجازه می دهد جاسبی 30 سال سکان ریاست 
این دانشگاه را برعهده داشته باشد، کاش اجازه می داد دانشجو هم حداقل3سال 

در این سمت باقی می ماند و بعد مورد قضاوت قرار می گرفت.
* امیرحس��ین قاضی زاده نماینده مش��هد در مجلس: عزل »دانش��جو« از 
ریاس��ت دانش��گاه آزاد همچون عزل »شریعتی« از دانش��گاه عالمه با دید 
سیاسی انجام شده و شورای عالی انقالب فرهنگی باید در خصوص این عزل 
و نصب ها چاره اندیشی کند.                                                صفحه2

نرمش قهرمانانه 
و بحران سوریه

 اول فردو، بعد نطنز 
... اصا برنامه هسته ای را تعطیل کنید!


