
با عنایت به مفاد مواد )4(، )13( و )18( بخشنامه شماره 130890-83/11/17 قانون برگزاری مناقصات عام دو مرحله ای، 
اداره کل اوقاف و امور خیریه اس��تان ایالم در نظر دارد طرح توس��عه امام زاده علی صالح با مش��خصات ذیل را به مناقصه 

بگذارد.

شرح عملیات اجرایی: عملیات گودبرداری، ابنیه، انجام اسکلت فلزی سازه )پیچ و مهره ای( و دیوار چینی.
از شرکت های پیمانکاری داوطلب مناقصه که حائز شرایط آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صالحیت پیمانکاران در رشته 
ابنیه و دارای رتبه )پایه چهار به باال( هس��تند، تقاضا می ش��ود جهت مش��ارکت در مناقصه فوق و کسب اطالعات بیشتر و 
دریافت اس��ناد مربوط به مش��خصات پروژه با در دست داش��تن معرفی نامه کتبی حداکثر ظرف مدت دو هفته کاری پس 
از نش��ر و چاپ آگهی به مهندس��ین مش��اور ارس��ن بنا واقع در: ایالم- میدان 22بهمن- بلوار سیدالشهداء شمالی روبروی 

بیمارستان قائم مراجعه فرمائید. شماره تلفن: 0841-3382536
ضمنا آخرین مهلت تکمیل و ارائه اس��ناد و مدارک ش��رکت در مناقصه تا آخر وقت اداری مورخ: 92/8/11 و زمان برگزاری 
جلس��ه بازگشایی مناقصه ساعت 10 صبح روز 92/8/13 می باش��د. پیمانکاران متقاضی می بایست ضمانتنامه معتبر بانکی 
شرکت در مناقصه را در پاکت )الف( اساسنامه و فرم تکمیل شده خود اظهاری و آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه 
رس��می کش��ور را بهمراه سایر اسناد و مدارک و رزومه شرکت در پاکت )ب( و همچنین برگ پیشنهاد قیمت در پاکت )ج(  
و پاکت های )الف(، )ب( و )ج( را در پاکت )د( قرار داده و پس از مهر و امضاء تحویل واحد حراست اداره کل اوقاف و امور 

خیریه استان ایالم نمایند.
1- اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ایالم در رد و یا قبول هر نوع پیشنهاد مختار خواهد بود. 2-هزینه نشر و چاپ آگهی 

بعهده برنده مناقصه می باشد. 3-به پیشنهادهایی که بصورت چک یا سفته باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ف�رم آگهی الکترونیکی مناقص�ه از طریق صفحه الکترونیکی پایگاه ملی اطالع رس�انی مناقصات به نش�انی: 

http://iets.mporg.ir قابل دسترسی است.

نوبت اولآگهیمناقصهعمومیدومرحلهای

محل پروژه: استان ایالم- شهرستان مهران- بخش صالح آبادعنوان پروژه: طرح توسعه امام زاده علی صالح)ع(
برآورد پروژه: 9376448770 ریالمدت اجرا: 10 ماه

مبلغ ضمانت نامه: 34629346 ریالفهرست بهای منظم به پیمان: 1392
محل فروش اسناد: شرکت مهندسین مشاور ارسن بنامبلغ اسناد مناقصه: 1/500/000 ریال

بارکد 0634117

آگهی تغییرات شرکت پارس 
پولیش ایرانیان سهامی خاص
 به شماره ثبت 348079 
و شناسه ملی 10103960161

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1392/4/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

نوی��د واحدی ب��ا ک م 0451416760 به س��مت رئیس 
هیئت مدیره و خدیجه جابری زاده با ک م 0040105857 
به س��مت نایب رئیس هیئت مدی��ره و محمدرضا واحدی 
ب��ا ک م 0040059472 به س��مت عض��و هیئت مدیره و 

مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
امض��اء کلی��ه اوراق و اس��ناد تعهدآور و ع��ادی از جمله 
چک س��فته بروات و س��ایر اوراق تجاری با امضاء رئیس 
هیئت مدی��ره منف��ردا و ی��ا مدیرعامل منف��ردا همراه با 
مهر ش��رکت نافذ و معتبر اس��ت. لی��ال زمانی به کد ملی 
0081988303 به عنوان بازرس اصلی و محسن درویش 
خض��ری به کد مل��ی 6599539610 به عن��وان بازرس 
علی البدل برای مدت یکس��ال انتخ��اب گردیدند. روزنامه 
کیهان جهت درج آگهی ها و اطالعیه های ش��رکت تعیین 

گردید.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
م الف 62016

بارکد 0645020

آگهی تغییرات شرکت الله کاران 
پارسو ماش سهامی خاص 
به شماره ثبت 396028 

و شناسه ملی10320463329

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

م الف 62013

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العاده م��ورخ1392/4/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید: س��اخت ، تولید و فروش ظروف یک بار مصرف پلیمری ساخت، 
تولید و فروش ظروف یک بار مصرف پوس��یدنی گیاهی س��اخت،تولید و 
فروش ظروف یکبار مصرف زیست تخریب پذیر بر پایه گیاهی یا نشاسته 
گیاهی س��اخت ،تولید و فروش پلیمرهای گیاهی و زیست تخریب پذیر 
گیاهی و پایه  گیاهی یا پوس��یدنی گیاهی یا نشاسته ای گیاهی طراحی ، 
مشاوره، نظارت، اجرا و سرمایه گذاری در ساخت و تجهیز کارخانه تهیه 
و تجهیز ماشین آالت و دس��تگاه های کارخانه مرتبط با فعالیت تولیدی 
تأمین نیروی انس��انی مرتبط با موضوع فعالیت ش��رکت خرید و فروش 
سهام با نام یا بی نام تهیه مواد و مصالح ساختمانی برای ساخت و تجهیز 
کارخانه واردات و صادرات در رابطه با موضوع فعالیت ش��رکت، ش��رکت 
در مناقصات و مزایدات دولتی و غیر دولتی اخذ تسهیالت ریالی و ارزی 
از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری شرکت در نمایشگاه های داخلی و 
خارجی و غیره و کلیه اموری که به نحوی با موضوع ش��رکت در ارتباط 
باش��د ب��ه موضوع فعالیت قبلی ش��رکت اضافه گ��ردد و در نتیجه ماده 

مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 

بارکد 0763444

آگهی تغییرات شرکت داروسازی تسنیم 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
123132 و شناسه ملی 10101666207

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1391/11/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه منتهی به سال 1390/12/29 به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی بهنام مشار با کدملی 10320173299 به عنوان 
ب��ازرس اصلی و مرتضی آش��وری فالح با کد ملی ب��ه عنوان بازرس 

علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

م الف 62005

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/2/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

تع��داد اعض��ای هیئت مدیره می توان��د بین 3 الی 7نفر متغیر باش��د و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

بارکد 0639341
آگهی تغییرات شرکت بین المللی نگارنصر سهامی خاص
 به شماره ثبت 182345 و شناسه ملی 10102245264

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م الف 62017

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��الیانه 
م��ورخ 1392/4/10 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: ترازنامه 
و حس��اب های س��ود و زیان س��ال مال��ی 91 به تصویب 
رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آربا بهروش 
شناس��ه ملی 1010621378 به عن��وان بازرس اصلی و 
محس��ن نجفی کد ملی 0829772103 به عنوان بازرس 

علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.

بارکد 0678774

آگهی تغییرات شرکت تولیدی فیلتر البرز 
سهامی خاص به شماره ثبت 15579 

و شناسه ملی 10100573718

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م الف 62012

بارکد 0653123

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آب وخاک 
شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 79110 و شناسه ملی 
10101239272

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/2/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 91/10/30 به تصویب رسید 
سازمان حسابرس��ی شناس��ه ملی 1010113633 به سمت بازرس 
قانونی ش��رکت انتخاب گردید روزنامه کثیراالنتشار کیهان برای درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 م الف 62015

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1391/8/1 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

عل��ی نادیپ��ور دهنوی به ک��د ملی 1290099456 به س��مت 
رئی��س هیئ��ت مدیره و حمی��د مصطفائی بفروئ��ی به کد ملی 
0533208424 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی 
خواجوئ��ی گوکی ب��ه کد ملی 2991770945 به س��مت عضو 
هیئت مدیره و حمیدرضا کریمی به کد ملی 0064532577 به 

سمت مدیر عامل خارج از اعضاء انتخاب گردیدند.
اوراق و اس��ناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک، س��فته ، برات و 
عقود و قرارداده��ا باامضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره 
متفقا همراه با مهر ش��رکت و اوراق و مکاتبات عادی و اداری و 

روزمره با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

بارکد 0784665

آگهی تغییرات شرکت پیوند ارتباط بنیان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

349641 و شناسه ملی 10103968893

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م الف 62003

م الف 3053

بدینوس��یله از متقاضی��ان تاس�یس داروخان�ه روزانه 

در روس�تای قش�الق جیت�و از توابع ش�هر قرچک 

شهرستان ورامین که صرفا تا قبل از تاریخ 1392/4/20 

درخواست خود را در حوزه مدیریت نظارت بر امور داروی 

دانشگاه به ثبت رس��انده اند دعوت بعمل می آید، حداکثر 

ت��ا پای��ان وق��ت اداری روز دوش��نبه 1392/8/20 جهت 

اع��الم آمادگی و تکمیل مدارک خ��ود، در روزهای اداری 

به نش��انی: تهران- خیابان ولی عصر)ع��ج(- مقابل پارک 

ساعی- خیابان آبشار- پالک 47 )مدیریت نظارت بر امور 

داروی دانش��گاه( مراجعه نمایند. ضمنا مهلت مذکور قابل 

تمدید نبوده و به هیچ عنوان به درخواس��ت ها و مراجعات 

بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

»اطالعیهتاسیسداروخانه«

روابطعمومیدانشگاهعلومپزشکی
وخدماتبهداشتیدرمانیشهیدبهشتی

زن روز اولين نشريه مخصوص بانوان
 با مطالب متنوع و خواندني شنبه ها بصورت سراسري

 منتشر مي گردد 

شرکت فرودگاه های کشور در نظر دارد در سال مزین به حماسه اقتصادی و با هدف افزایش بهره وری و کارائی و همچنین ارتقاء 
کمیت و کیفیت آموزش و توسعه هوانوردی، بهره برداری از مراکز آموزش فنون و خدمات هوایی مشتمل بر 5 شعبه در فرودگاه های 
اصفهان، اهواز، تبریز، مش��هد، ش��یراز را جهت انجام فعالیت در زمینه آموزش خلبانی به صورت جداگانه به اشخاص حقیقی و 

حقوقی واجد شرایط که توان تخصصی عملیاتی، فنی و مالی، اداره شعبات مذکور را دارا می باشند، با شرایط ذیل واگذار نماید:
الف. اجاره اماکن متعلق به مرکز در تمامی ش��عبات طبق الیحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاه های کش��ور 

مصوب سال 1358 و آئین نامه اجرایی آن.
ب. اجاره هواپیماهای سبک و فوق سبک فعال و غیرفعال.

ج. در اختیار قرار دادن خدمات فنی و مهندسی پرسنل فنی و عملیاتی شعب به متقاضیان در قالب انعقاد قرارداد مربوطه.
ل��ذا از کلی��ه متقاضیان دعوت به عمل می آید حداکثر تا دو هفته بعد از تاریخ انتش��ار آگه��ی ضمن واریز مبلغ 500/000 ریال به 
ش��ماره حس��اب 633/17 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران )قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران( در وجه 
شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور، با مراجعه به اداره بازرگانی مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی به آدرس: تهران فرودگاه 
مهرآباد بلوار معراج- دانشکده صنعت هواپیمایی- مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی، نسبت به ارائه فیش واریزی و دریافت اسناد 

فراخوان اقدام الزم معمول فرمائید. ضمنا مدارک در سایت www.airport.ir قابل دسترسی می باشد.
شرکت مادرتخصصی فرودگاه های کشور در رد و یا قبول پیشنهاد متقاضیان مختار بوده و صرف شرکت در فراخوان هیچگونه حق 

یا حقوقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد. بدیهی است هزینه انتشار آگهی با برنده فراخوان می باشد.

شرکتفرودگاههایکشور

آگهی فراخوان شناسایی متقاضیان بهره برداری
از مراکز آموزش فنون و خدمات هوایی کشور

 م الف 3160

سالهفتادودومqشمارهq20615 تکشماره5000ريال12صفحه)بهاضافهنیازمنديهایويژهتهران( يکشنبه21مهرq1392 7ذيحجه13q1434اکتبر2013

خبر ویژه

یادداشت روز

صفحه2

* کامیونداران آمریکایی با رژه رفتن در خیابان های واشنگتن و مسدود کردن راه ها به تعطیلی دولت فدرال اعتراض کردند.
* کامیونداران معترض آمریکایی خواستار استیضاح اوباما شدند. 

* وزیر خزانه داری آمریکا: ممکن است با ادامه بحران، آمریکا جایگاه اقتصادی خود را در جهان از دست بدهد.
* جان مک کین: ادامه تعطیلی دولت فدرال »بسیار مخرب « است و اثرات ناگواری خواهد داشت.

* اختالف بین جمهوریخواهان و دولت بر سر الیحه بودجه سبب تعطیلی دولت فدرال شده است.
* آمریکایی ها فقط تا 25 مهرماه فرصت دارند از بحران بی سابقه ورشکستگی رها شوند.                 صفحه آخر

تداوم بحران در آمریکا
کامیونداران را به خیابان های واشنگتن کشاند

* اخ��راج 2 ژن��رال از حس��اس ترین زرادخانه 

هسته ای آمریکا.

* تظاه��رات علی��ه نظامیان حاک��م در مصر؛ 

مرسی را آزاد کنید.

* مالک��ی: جن��گ واقع��ی علیه تروریس��م را 

آغازکرده ایم.

* 2 جایزه بین المللی برای عکاس مبارز و اسیر 

بحرینی.                                              صفحه آخر

مغز متفکر جنگ الکترونیک القاعده
در لبنان به دام افتاد

* ظرفیت این کارخانه یک میلیون تن در سال 

خواهد بود.

* یک بانک انگلیس��ی از ض��رر 800 میلیارد 

دالری 7 کشور عربی خبر داد.

* وزارت اقتصاد: اظهارات سیف قیمت دالر را 

باال برد.

* کاالهای اساسی به دلیل اختالف دستگاه های 

اجرایی همچنان در انتظار تامین ارز.   صفحه4

ایران با مشارکت ایتالیا
در سیرجان کارخانه فوالد احداث می کند

صفحه2

* سرپرست وزارت علوم: من در جریان برکناری رئیس دانشگاه آزاد نبودم 
و تصمیم بر عزل فرهاد دانشجو توسط هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت امنا 

دانشگاه آزاد گرفته شد.
* فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت: در جلسه هفته گذشته کمیسیون آموزش 
مجلس، جعفر توفیقی مواضع روشنی در قبال فتنه اتخاذ نکرد.                صفحه2

ضربه سنگین تحریم ایران
به اقتصاد شکننده جهان

طیب نیا در نشست ساالنه بانک جهانی تشریح کرد

شهادتحرضتاماممحمدباقر)ع(راتسلیتمیگوییم

توفیقی: عزل رئیس دانشگاه آزاد 
تصمیم هاشمی رفسنجانی بود

* تحریم ایران منجر به بی ثباتی و عدم ش��فافیت در بازار انرژی ش��ده 
است.

* تحریم های اقتصادی یکجانبه تحمیلی بر ایران باالخص در حوزه گاز و 
نفت،اقتصاد شکننده جهانی را به شدت دچار چالش کرده است.

* رش��د اقتصاد جهان��ی هنوز تحت تاثیر ش��وک های ناش��ی از بحران 
اقتصادی اخیر جهانی است.

* افزای��ش ش��فافیت در بازار ان��رژی باالخص به نفع کش��ورهای کمتر 
توسعه یافته یک پیش شرط غیرقابل انکار برای رشد اقتصادی است.

* اس��تراتژی جدید کش��ورها باید بر روی طرحی جدید برای س��اختار 
سیستم مالی بین المللی متمرکز شود.

* کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از جمله اصالحات اقتصادی ایران 
است.

* وزیر اقتصاد در دیدار با رئیس بانک توسعه اسالمی: یکی از اولویت های 
ایران حمایت همه جانبه از فعالیت های بانک توسعه اسالمی است.

* هی��ات اقتص��ادی ایران به سرپرس��تی وزیر امور اقتص��ادی و دارایی، 
مذاکرات فش��رده ای را با همتایان خود در حاشیه اجالس بانک جهانی و 
صندوق بین المللی پول برگزار کرد.                                   صفحه4

* رویترز: گروه 1+5 رایزنی ها را برای 
ارائه یک بسته پیشنهادی جدید در 

مذاکرات ژنو آغاز کرده است.
* برخ��ی از دیپلمات های غربی، 
پیش��نهاد آلمات��ی را پایه ای برای 

گفت وگوهای آینده می دانند.
* بسته پیش��نهادی ارائه شده در 
ژنو کمی بیش��تر از پیشنهادهای 
مطرح شده در نشست های 19 ماه 

گذشته خواهد بود.

گمانه زنی ها درباره پیشنهادهای
ایران و 1+5 در مذاکرات ژنو

* س��ایت تحلیلی المانیتور: ای��ران هنوز هیچ پیش��نهاد جدیدی را برای 
مذاکرات ژنو در اختیار 1+5 قرار نداده است.

* در حالی که رسانه های غربی در آستانه مذاکرات ژنو که از سه شنبه هفته 
جاری آغاز خواهد ش��د، با فضاسازی های گسترده تالش دارند بر مذاکرات 
تأثی��ر بگذارند. تا زمان تنظیم این گزارش، مس��ئوالن مربوطه کش��ورمان 
پیرامون این مذاکرات اطالع رسانی نکرده اند.                             صفحه2

* وظیفه ای که دستگاه قضایی وانهاده است
* ارکستر هماهنگی که امید ضد انقالب را به باد داد!

* دیپلمات  فرانسوی: همه می دانند که تکرار مذاکرات گذشته با ایران ممکن نیست
* فرستاده آمریکا به مذاکرات ژنو در پی احضار شبح است!

رویتر: دیپلمات های غربی
قهوه یا  برای اعتمادسازی به ژنو نمی آیند

شیرکاکائو؟!


