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فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران 92/39 
انجام خدمات نگهداری فضای سبز

شرکت ارتباطات زیرساخت

نوبت دوم
شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد مطابق آیین نامه اجرایی بند )ج( ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت 
به ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت انجام خدمات نگهداری فضای س��بز به مدت 12 ماه شمس��ی اقدام نماید لذا از کلیه 
ش��رکت های مرتبط با موضوع فوق الذکر دعوت می شود بر اساس موارد و شرایط مشروحه ذیل نسبت به دریافت، تکمیل و 

تحویل اسناد ارزیابی اقدام نمایند.
1- شرکت کنندگان در فراخوان می بایست دارای گواهی صالحیت معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی باشند.

2- شرکت کنندگان می بایست گزارش صورت های مالی حسابرسی شده مربوط به سال 91 خود را ارائه نمایند.
3- ارائه رضایت نامه کتبی مرتبط با موضوع قرارداد از کارفرمایان قبلی طبق فرم ارزیابی امتیازآور می باشد.

4- مهلت دریافت مدارک اس��تعالم ارزیابی کیفی با ارائه معرفی نامه از تاریخ نش��ر فراخوان تا س��اعت 16 روز شنبه مورخ 
92/8/4 می باشد.

5- آخرین مهلت تحویل مدارک تکمیل ش��ده به همراه اس��ناد و مدارک درخواستی حداکثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 
92/8/18 می باشد.

6- محل دریافت مدارک: تهران- خیابان دکتر ش��ریعتی- نرس��یده به پل س��یدخندان- روبروی خیابان شهید قندی- 
ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت- طبقه نیم کف غربی- اطاق 4 می باشد.

7- ش��رکت کنندگان در فراخوان جهت کسب اطالعات بیش��تر می توانند با شماره تلفن های 88112238 و 88112135 
تماس حاصل نموده و یا به آدرس WWW.tic.IR مراجعه نمایند.

ش��ایان ذکر اس��ت پس از بررسی اس��ناد و مدارک واصله در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای 
دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل می آید. بدیهی است ارائه مدارک هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد نمود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

دانش�گاه تربیت م�درس در نظر دارد امور مربوط ب��ه خدمات ذیل را به 
مدت یک س��ال از تاریخ 92/9/1 لغایت 93/8/30 به پیمانکاران واجد شرایط 

)حقوقی( واگذار نماید:
1- خدمات، نظافت، آبدارخانه سایت مرکزی، دانشکده ها، خوابگاه ها و مراکز
2- خدم�ات فض�ای س�بز و باغبان�ی س�ایت مرک�زی، دانش�کده ها، 

خوابگاه ها و مراکز
3- کلیه امور و خدمات نظافت و پش�تیبانی و فضای س�بز دانش�کده 

منابع طبیعی نور واقع در شهرستان نور
4- پش�تیبانی و خدم�ات نظافت و فضای س�بز و باغبانی دانش�کده 

کشاورزی واقع در اتوبان تهران- کرج
داوطلبان ش��رکت در مناقصه می توانند پس از نش��ر آگهی ب��ا توجه به تاریخ 
فروش اس��ناد )حداکثر تا تاریخ 92/8/11( با ارائه معرفینامه کتبی و رس��می 
در س��اعات اداری به نش��انی: تهران- جالل آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت 
مدرس، س��اختمان مرک��زی، مدیریت امور مالی )تلف��ن: 82884140( خانم 
عباس آب��ادی مراجع��ه و پس از واری��ز مبلغ 200/000 ریال ب��ه ازای هر یک 
از موضوعات مناقصه به حس��اب ش��ماره 143395316 بانک تجارت ش��عبه 
تربیت مدرس )قابل واریز از کلیه ش��عب بانک تجارت( و با ارائه رس��ید بانکی، 
اس��ناد مناقصه و سایر شرایط را دریافت و با توجه به مفاد آن پیشنهاد قیمت 
خود را تنظیم و به همراه تاییدیه وزارت کار و امور اجتماعی و با رعایت طرح 
طبقه بندی مشاغل و گواهی رتبه بندی حداکثر تا ساعت 15 روز 92/8/15 به 
نش��انی مذکور تسلیم نمایند. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه هر یک از موارد 

چهارگانه در اسناد مناقصه ذکر شده است.
سایر شرایط: 

1- دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است. 
2- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

3- آدرس اینترنتی دانشگاه www.modares.ac.ir می باشد.

م الف 3261

نوبت دوم

آگهی مناقصه

مدیریت روابط عمومی دانشگاه

دانشگاه تربیت مدرس
معاونت پشتیبانی و منابع انسانی

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1392/2/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- ماده 31 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصالح گردید.
2- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آق��ای بهروز عزیزخانی به ش��ماره مل��ی 4410921916 و آقای رضا 
رحمت الهی به ش��ماره مل��ی 0066813492 تا تاریخ 1394/2/22 و 
آقای علی نیک سرش��ت چماچائی به ش��ماره ملی 2592624211 تا 

تاریخ 1393/5/25
3- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

آق��ای به��روز عزیزخانی به ش��ماره ملی 4410921916 به س��مت 
رئی��س هیئت مدیره و آقای علی نیک سرش��ت چماچائی به ش��ماره 
ملی 2592624211 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا 
رحمت الهی به ش��ماره مل��ی 0066813492 به س��مت عضو هیئت 
مدی��ره و آقای رضا رحمت الهی به ش��ماره مل��ی 0066813492 به 

سمت مدیرعامل.
4- کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهد آور ش��رکت از قبیل چک سفته 
ب��روات و قراردادها و عقود اس��المی و اوراق ع��ادی و اداری با امضای 

مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ 1392/3/22 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسسات غیرتجاری 

ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت آشیان پترو 
سهامی خاص به شماره ثبت 338040 

و شناسه ملی 10103733324

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/2/4 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

1- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
ش��رکت گروه عمران و مس��کن س��ازه پایدار قرن س��هامی خاص با 
نمایندگی آقای رحیم ش��اکی باهر به س��مت رئیس هیئت مدیره و 
ش��رکت مهندس��ی عمران و تولیدی نیرو سهامی خاص با نمایندگی 
آقای ابراهیم س��عادتمند به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت 
ماش��ین آالت همیار نیروگستر یگانه سهامی خاص با نمایندگی آقای 
محمود میهن گیر به س��مت عضو هیئت مدیره و شرکت انبوه سازان 
سبزاندیش��ان س��هامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی دبستانی به 
سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار 
آذر مهد اس��تان آذربایجان شرقی س��هامی خاص با نمایندگی آقای 
ودود ارش��د فردبریس به س��مت عضو هیئت مدی��ره و آقای مرتضی 
دبس��تانی به نمایندگی از ش��رکت انبوه س��ازان سبزاندیشان سهامی 

خاص به شماره ثبت 236078 به سمت مدیرعامل.
2- کلی��ه اس��ناد و اوراق به��ادار و بانکی با امضا ثاب��ت مدیرعامل و 
مدیر مالی شرکت )محمدرضا خرمی( به اتفاق یکی از اعضای هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری با امضا 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ 1392/2/17 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت عمران
 و مسکن سازه پایدار نارین دژ مهرازی 
سهامی خاص به شماره ثبت 391521 

و شناسه ملی 10320409876

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده 
مورخ 92/2/17 شرکت مزبور که در تاریخ 92/2/25 واصل 
گردید ترازنامه وحس��اب س��ود و زیان س��ال مالی 1390 
بتصویب رس��ید.مرتضی امیدی به کدملی 1950750647 
بس��مت بازرس اصلی و پیمان سبحانی کاظمی به کد ملی 
4723387889 بس��مت بازرس علی البدل برای مدت یک 
س��ال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 
درج آگهی های ش��رکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره 
به مدت 2 س��ال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا فرزانه 
ب��ه کدملی 1290043523 و محس��ن آل آق��ا به کدملی 
2121271910 و عل��ی فرزانه به کدملی 1286010020  
به موجب صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 92/2/17 رضا 
فرزانه به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن آل آقا به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه 
اوراق واس��ناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات 
با امضاء مدیرعام��ل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با 
مهر ش��رکت و در غیاب مدیرعامل ب��ا امضاء رئیس هیئت 
مدی��ره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت 

معتبر می باشد.

آگهی تصمیمات شرکت مهندسی کاآم
 سهامی خاص ثبت شده

 به شماره 115236
 و شناسه ملی 10101588594

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

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

سال هفتادو دوم q  شماره q 20621  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه16صفحه ویژه نامه عکس و نيازمندي های ویژه تهران( دوشنبه 29 مهر q  1392 15 ذیحجه q  1434 21 اکتبر2013

یادداشت روزخبر ویژه

صفحه2

بازگشت نخستین گروه از حجاج بیت اهلل الحرام به کشور

* عملیات تروریس��تی در مرک��ز و غرب عراق 

46شهید و 62 مجروح بر جای گذاشت.

* اعت��راض آسوش��یتدپرس به جاسوس��ی از 

خبرنگاران در آمریکا.

* اوج گی��ری تظاهرات مردم��ی علیه نظامیان 

در شهرهای مصر.

* جش��ن آزادی 9 زائر  لبنانی در خیابان های

بیروت.                                        صفحه آخر

جنایات هولناک القاعده در سوریه
ارتش آزاد را به اتحاد با دولت اسدکشاند

* رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: این 

کمیته حذف یارانه 3 دهک باالی جامعه را تصویب کرده است.

* دان��ا جایگزی��ن دی  در بیمه تکمیلی بازنشس��تگان 

تامین اجتماعی شد.

* مجمع واردات از رشد 66 درصدی قیمت لوازم خانگی 

خبر داد.

* اول آذرم��اه، آغاز ثب��ت نام اینترنت��ی آرم های طرح 

ترافیک سال 93.                                     صفحات4و11

مهلت 3 ماهه مجلس به دولت
برای شناسایی دهک های ثروتمند

میالد خجسته دهمین هادی آل محمد)ص(

امام علی النقی)ع( مبارک باد

صفحه2

صفحه3

* فرمانده کل سپاه پاسداران: استراتژی نظامی سپاه در منطقه جنوب 
شرق کشور این است که مردم را در موضوع امنیت شریک کند.

* امروز بعد از چهار س��ال و نیم از ش��هادت »شهدای وحدت« شاهد 
امنیتی بی نظیر در جنوب شرق کشور هستیم.                      صفحه3

فرمانده سپاه خبر داد

خنثی سازی 11 عملیات تروریستی 
در جنوب  شرق کشور

* هاآرتص: پس از مذاکرات ژنو، 
آمریکا و انگلیس به اسرائیل خبر 
داده اند که ایران به دنبال کاهش 

غنی سازی اورانیوم است.
* اعض��ای هیئت مذاکره کننده 
انگلی��س پس از مذاک��رات ژنو 
به اس��رائیل سفر کرده و با وزیر 
امور راهب��ردی تل آوی��و دیدار 

داشته اند.

هاآرتص: آمریکا و انگلیس
بسته پیشنهادی ایران را به اسرائیل دادند

* ایران در ژنو اعالم کرده است که حاضر به تعطیل کردن فردو و رآکتور 
آب سنگین اراک نیست اما در مورد میزان فعالیت آنها مذاکره می کند.

* غربی ها در این مذاکرات به ایران گفته اند که حتی اگر تهران اقدامات 
مشخصی نیز انجام دهد کاهش تحریم ها محدود خواهد بود.

* الحیات به نقل از منابع ایرانی: 1+5 با غنی سازی در داخل خاک ایران 
در سطح پایین موافق است.                                                  صفحه2

انتقاد الریجانی
از مواضع اخیر هاشمی رفسنجانی

شعار »مرگ بر آمریکا« در خانه ملت طنین انداز شد

* عل��ی الریجانی رئیس مجلس: نقل ش��د که طی نام��ه ای به امام چندین 
مطل��ب از جمله مطالبی راجع به آمریکا ذکر ش��ده ب��ود و امام هم در این 
موضوع اقدامی نکردند؛ س��ؤال این اس��ت طرح این مس��ئله در رسانه ها که 
مربوط به س��ال ها قبل اس��ت و رهبری زمان نیز درباره آن تصمیم خود را 

گرفته بود چه خاصیتی دارد.
* آیا طرح این معنای غلط، دل دادگی و ذوق زدگی سیاس��ت ورزان برای کار 
با آمریکا و غرب را القا نمی کند و موجب بی عزتی در صحنه جهانی نیست؟

* این گونه اقدامات را عقاًل به ضرر منافع ملی کش��ور می دانم و از رسانه ها، 
صاحبان تریبون و صاحب نظران می خواهم در شرایط حساس کنونی که در 

کوران مذاکرات حساسی هستیم، در طرح مسائل همه جوانب را بسنجند.
* قلمروی تعامل دیپلماتیک غیرعادالنه اس��ت و جای اعتماد کردن نیست؛ 
اعتماد به این قدرت ها در فضای فعلی غیرعقالنی اس��ت، چون بارها نتیجه 

قول های دروغین آنها دیده شده است.
* ایران عضو آژانس اس��ت و NPT را پذیرفته و NPT مقررات بین المللی 
برای همه کشورها در مسئله هسته ای است، لذا بنا نیست برای ایران مقررات 

خاصی تدوین شود.
* در دوره اصالحات و دوم خرداد عده ای تالش کردند با ارائه ناقصی از تفکر 
مدرن میدان را برای تاخت و تاز به ارزش های اس��المی و انقالبی باز کنند و 

گاه با تمسخر مقدسات انقالبی در رسانه ها مطالبی را درج نمایند.
* پس از پایان یافتن نطق پیش از دس��تور رئیس مجلس، نمایندگان با ش��عار 
»مرگ بر آمریکا« حمایت خود از مواضع علی الریجانی را اعالم کردند.   صفحه10

* حمله به کیهان را فاکتور بکنید ولی ماجرای بده بستان چه می شود؟!
* دو کلمه هم از وزیر کشور اصالحات

شارالتان های رسانه ای
 با نقاب تدبیر و امید

اگرجای شما 
بودیم !


