
نظ��ر به اینکه پرونده آقای دکتر محمدحس�ین رادافش�ار 
فرزند اکبر استادیار عضو هیئت  علمی مرکز پزشکی، آموزشی و 
درمانی امام حسین)ع( در هیئت تجدیدنظر رسیدگی انتظامی 
اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی شهید بهشتی مطرح و منجر به صدور رأی تأیید اخراج 
ایش��ان گردیده است، براساس مقررات آیین دادرسی مدنی به 
نامب��رده ابالغ می گردد چنانچه در ایران س��کونت دارند ظرف 
م��دت یک ماه و درصورت س��کونت در خارج از کش��ور ظرف 
مدت 2 ماه رأی مذکور قطعی و حکم اخراج صادر خواهد شد. 
درص��ورت اعتراض طبق ضوابط مربوطه ب��ه مراجع ذی صالح 

مراجعه نمایند.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

»آگهی ابالغ رأی«

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

م الف3304

به اس��تناد صورتجلس��ه 
عادی عموم��ی  مجم��ع 

 سالیانه مورخ 1392/4/22 
اتخاذ  تصمیم��ات ذی��ل 
ش��د: ترازنامه و حس��اب 
سود و زیان س��ال مالی 
91 ب��ه تصویب رس��ید. 
آقای مجید نقاش��یان به 
 0049555146 کدملی 
اصلی  بازرس  س��مت  به 
و آق��ای ج��واد ج��وادی 
کدمل��ی  ب��ه  فیش��انی 
س��مت  به   5809667619
برای  علی البدل  ب��ازرس 
مدت یک س��ال انتخاب 

گردیدند.
کثیراالنتش��ار  روزنام��ه 
درج  جه��ت  کیه��ان 
آگهی های شرکت تعیین 
گردی��د. کلی��ه مکاتبات 
اداری و قراردادهای مالی 
اع��م از داخلی و خارجی 
ب��ا امض��ا مدیرعامل و یا 
رئی��س هیئت مدیره و یا 
نایب رئیس هیئت مدیره 
منف��ردا هم��راه ب��ا مهر 

شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات 
شرکت بهارک 

کامپیوتر 
شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 

 93341
و شناسه ملی 
10101374496

اداره ثبت
 شرکتها

 و موسسات 
غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی در نظر دارد انجام پروژه های به شرح جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
مهلت خرید اسناد مناقصه: از تاریخ 92/8/5 تا پایان وقت اداری 92/8/11 می باشد.

محل خرید اسناد مناقصه: شرکت تعاونی مصرف و اداره پیمان و رسیدگی واقع در اراک - میدان امام)ره( سه راهی خمین ساختمان شماره 2 اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی به شماره 
تلفن: 6-4134075 می باشد. )داخلی 2176(.

مهلت ارسال پاکتهای مناقصه: حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 92/8/21 خواهد بود.
زمان بازگش�ایی پاکتهای مناقصه: پاکتهای الف و ب ردیفهای یک الی 10 مورخ 92/8/26 ردیفهای 11 الی 21 مورخ 92/8/27 و ردیفهای 22 الی 34 مورخ 92/8/28 س�اعت 15 
و پاکتهای ج ردیفهای یک الی 10 مورخ 92/9/2 ردیفهای 11 الی 21 مورخ 92/9/3 و ردیفهای 22 الی 34 مورخ 92/9/4 ساعت 15 در محل اداره کل راه و شهرسازی بازگشایی می گردد.

مدت اجرای پروژه محل پروژهحوزهنام پروژهردیف
)ماه(

برآورد اولیه پروژه 
مبلغ تضمین شرکت در نوع قیمت پروژه)ریال(

مناقصه)ریال(
39/854/694راهداری 911/118/231/20092حوزه استحفاظیراهداریتهیه مصالح و اجرای خط کشی با رنگ سرد و دو جزئی1
11/256/249راهداری 21/585/416/24092خمینراهداریتهیه و نصب گاردریل و متعلقات محور خمین - گلپایگان2
17/604/736راهداری 33/701/578/50092خمین - اراکراهداریایمن سازی دوربرگردان ورچه در محور خمین - اراک3
6/150/000مقطوعمقطوع2-راهداریخرید یک دستگاه پرس هیدرولیک4
43/359/535ابنیه، راهداری و برقی 1212/286/511/61592حوزه استحفاظیراهدارینگهداری سیستم روشنایی حوزه استان مرکزی5
18/401/387راهداری 63/967/129/00092حوزه استحفاظیراهداریتهیه و نصب و تعمیرات گاردریل و متعلقات6
8/690/500مقطوعمقطوع2حوزه استحفاظیراهداریخرید پایه تابلو اخطاری انتظامی7
17/713/833راهداری 23/737/944/25092حوزه استحفاظیراهداریتهیه و اجرای خط کشی حوزه استان مرکزی8
11/867/900مقطوعمقطوع2-راهداریتهیه رنگ ترافیکی سفید9
505/375/ 18راهداری 64/001/791/50092خمینراهداریایمن سازی محورهای منتهی به شهرستان خمین10
15/428/370راهداری 92/976/123/42892زرندیهراهداریلکه گیری و روکش آسفالت محور زاویه - اخترآباد11
38/983/288راهداری 910/827/762/71292ساوهراهداریلکه گیری و روکش ساوه - همدان12
20/061/029راهداری 94/520/343/00092اراک خمینراهداریلکه گیری وروکش اراک - خمین 13
24/424/343راهداری 95/974/781/02292ساوهراهداریلکه گیری و روکش ساوه - تهران14
28/128/442راهداری 97/209/480/61492اراکراهداریلکه گیری و روکش اراک-توره15
18/508/800راهداری 94/002/933/22292ساوهراهداریلکه گیری و روکش ساوه - سلفچگان16

لکه گیری و روکش راه اصلی ساوه - همدان17
12/365/885راهداری 91/955/295/08792ساوهراهداری و ساوه-تهران

درزگیری و فوک سیل سطح استان جهت پروژه های 18
40/889/311راهداری 911/463/103/49792سطح استانراهداریابالغی سال 92

9/258/732راهداری 6951/746/45592دلیجانراهداریتعمیرات اساسی پلهای هستیجان - جاسب19

تعمیرات اساسی پلهای بزرگ محور ساوه - سلفچگان 20
9/797/718راهداری 61/099/239/32692ساوهراهداری)شامل قره چای و چرم سازی( 

11/060/000مقطوعمقطوع2حوزه استحفاظیراهداریخرید نمک در سطح استان و تحویل در راهدار خانه ها 21
13/005/147راهداری 32/168/382/49092سطح استانراه روستاییخط کشی در سطح محورهای روستایی استان22

زیرسازی و آسفالت محورهای23
15/605/000راه و باند 53/035/000/00092ساوه )غرق آباد(راه روستایی آقچه قلعه، سنگک و میچینگ 

زیرسازی و آسفالت محورهای 24
11/702/000راه و باند 41/734/000/00092ساوه )غرق آباد(راه روستاییورگبار و قارلوق - شادباغی

زیرسازی و آسفالت محورهای 25
9/641/000راه و باند 41/047/000/00092ساوهراه روستاییبندنقین، سوسنقین و مرقکان

زیرسازی محور قزلقاش گوگسیگرد - عزالدین ثمردشت - 26
11/358/753راه و باند 41/619/584/22392تفرش - آشتیانراه روستاییآنتنی امیرآباد - ابره در سرآبادان

آسفالت محورهای27
10/929/938راه و باند 31/476/645/90492تفرش -آشتیانراه روستایی قزلقاش گوگسیگرد - آنتنی آمیرآباد - ارتکل کال

اجرای اساس و آسفالت محورهای28
11/905/005راه و باند 31/801/668/44992خندابراه روستایی موک، کمرآب، دارانجیر وامامزاده خاتون دیزآباد

29
زیرسازی و آسفالت محور گلزرد - مالمیر و زیرسازی

 و آسفالت محور آدینه مسجد - چهارچریک
 و زیرسازی و آسفالت محور مالباقر - خرابه کن

 و زیرسازی و آسفالت محور مصرلو
10/916/106راه و باند 31/472/035/42292شازندراه روستایی

زیرسازی و آسفالت حک - حصار و زیرسازی و آسفالت 30
9/919/946راه و باند 31/139/981/99892شازندراه روستاییالبرز - شازند

10/474/745راه و باند 31/324/914/90692کمیجانراه روستاییزیرسازی وفس - آقچه قلعه31

ساخت و روکش آسفالت باند غربی فرودگاه اراک32
58/941/925راه و باند 217/480/641/70092اراکتوسعه

ساخت و زیرسازی و ابنیه و زیراساس محور خمین - محالت33
92/668/970راه و باند 1828/722/989/85692خمین و محالتتوسعه

ساخت و اجرای اساس و آسفالت محور خمین - اراک34
204/524/881راه و باند 1266/008/293/79692خمین و اراکتوسعه

اداره پیمان و رسیدگی

آگهیفراخوانمناقصهعمومی)دومرحلهای(
نوبت اول)ر/ش-92/2(

http://IETS.MPORG.IRWWW.Rumarkazi.irinfo@Rumarkazi.ir

برایکسباطالعاتبیشتربهسایتهایزیررجوعکنید:

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظردارد عملیات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:

شماره 
موضوع مناقصهفراخوان

مبلغ سپرده 
تضمین شرکت در 

مناقصه)ریال(

مدت 
اجرای 

کار

مبلغ برآورد 
اولیه)ریال(

رشته 
و گروه 
پیمانکار

محل 
دستگاه نظارتاعتبارات

95

قرائت کنتور و پخش 
قبوض آب مشترکین آب 

و فاضالب شهرهای
 شبستر و صوفیان

غیرعمرانی-12222/991/000 ماه22/299/100

رئیس امور مشترکین 
با هماهنگی مدیر دفتر وصول

 و درآمد ستاد
 و مدیر آب و فاضالب شبستر

لذا از کلیه واجدین صالحیت دعوت می گردد ظرف مدت ده روز از تاریخ درج آگهی با در نظر گرفتن موارد ذیل، به آدرس تبریز- بلوار 29 بهمن- جنب دانشگاه 
تبریز- امور قراردادها- تلفن: 3304091-0411 و فکس: 3309992-0411 مراجعه و ضمن واریز مبلغ 200000 ریال 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 متعاقبا دریافت و در تاریخ قید شده در اسناد، 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 خواهد شد.

الف( به پیشنهادهای فاقد امضاء،مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ب( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ج( پیش��نهاددهنده مکلف اس��ت معادل مبلغ س��پرده، تضمین های معتبر تسلیم 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 شرکت تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر 

آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
www.abfa- azarbaijan.ir شرکتآبوفاضالباستانآذربایجانشرقیسایت

آگهیفراخوانمناقصهعمومی
شماره95سال92

وزارت نیرو

شرکت سهامی آب و فاضالب استان 
آذ ربایجان شرقی

نوبتاول

ش�رکت مخابرات اس�تان فارس در نظر دارد نس��بت به تأمین، نصب، آموزش، 
تس�ت، آزمایش، تحویل تجهی�زات، گارانتی و پش�تیبانی فنی جهت 55000 
پورت کافوی نوری VOICE و 45000 پورت ADSL براس��اس مش��خصات فنی 
موجود در اس��ناد و استاندارد شرکت مخابرات ایران از طریق مناقصه عمومی بصورت 
صددرصد ریالی و با رعایت قانون حداکثر اس��تفاده از توان مهندس��ی و اجرایی کشور 
ب��ه صورت یکجا اق��دام نماید، لذا از کلیه فروش��ندگان حقوق��ی داخلی واجد دعوت 
بعمل می آید پس از نش��ر آگهی در س��اعات اداری به اداره خری��د و قراردادهای این 
ش��رکت واقع در خیابان قصرالدش��ت- نبش خیابان ولی عصر)عج(- ساختمان مرکزی 
ش��رکت مخابرات اس��تان فارس- طبقه اول تلف��ن: 6112079 مراجعه و ضمن واریز 
مبلغ 200000 ریال )دویس��ت هزار ریال( به حس��اب ش��ماره 1567891005 و کد 
شناسه 2400480508122 بانک ملت شعبه سراسری جام، اسناد مناقصه را دریافت 
)ش��رکت کنندگانی که اسناد را از طریق س��ایت دریافت می نمایند نیاز به واریز مبلغ 
فوق ندارند( و پس از بررسی کامل با توجه به مفاد آن و تاریخ های ذیل کلیه صفحات 
اس��ناد مذکور را مهر و امضاء نموده و به همراه پیش��نهاد قیمت خود حداکثر تا آخر 
وقت اداری روز شنبه مورخ 92/9/20 به نشانی مذکور واحد دبیرخانه تحویل و رسید 

دریافت نمایند، سایر جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد درج شده است.
ضمنا: اسناد مناقصه بر روی پرتال این شرکت )WWW.SHIRAZTEL.CO.IR( به 

صورت رایگان قابل دسترس می باشد.
شرایط مناقصه:

1- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 3/480/000/000 ریال
2- تاریخ شروع فروش اسناد: از تاریخ انتشار آگهی

3- تاریخ پایان فروش اسناد: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 92/8/20
4- تاریخ نهایی کردن  LOM تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 92/8/27
5- زمان نهایی تحویل پاکات حداکثر تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 92/9/2

6- تاریخ بازگش�ایی پاکات الف، ب روز یک شنبه مورخه 92/9/3 ساعت 14 
اتاق کمیسیون معامالت 

7- تاریخ بازگشایی پاکات ج متعاقبا اعالم می گردد.
- پیش��نهاددهندگان مکل��ف می باش��ند مع��ادل مبلغ س��پرده ش��رکت در مناقصه 
تضمین ه��ای معتبر مطابق مقررات بصورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی 

دروجه شرکت مخابرات استان فارس تهیه و ضمیمه پیشنهاد خود ارائه نمایند.
تذکر: به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، 
چک شخصی و نظایر آن و یا فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از 

مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آگهیمناقصه
شماره92/55 شرکت مخابرات استان فارس

شرکت مخابرات استان فارس
WWW.SHIRAZTEL.CO.IR

سالهفتادودومqشمارهq20625 تکشماره5000ریال12صفحه)بهاضافهنیازمنديهایویژهتهران( یکشنبه5آبانq1392 21ذیحجه27q1434اکتبر2013

خبر ویژه
یادداشت روز

صفحه2

به منظور مهار ناآرامی ها

طرح مشت آهنین ارتش لبنان
در شهر طرابلس به اجرا درآمد

* اش��رار مس��لح در درگی��ری با 
نیروه��ای مرزب��ان 14 نف��ر را به 
شهادت رسانده و 6 تن را مجروح 

کردند.
* مهاجمان پ��س از این درگیری 

به خاک پاکستان متواری شدند.

* با اجرای طرح مشت آهنین خودروهای زرهی ارتش لبنان در خیابان ها مستقر شدند.
* با اجرای این طرح امنیتی موانع ایست و بازرسی در ورودی های مناطق شهر ایجاد می شود.

* ارتش لبنان اعالم کرد برای برقراری امنیت و ثبات در طرابلس جدی اس��ت و به تیراندازی افراد مس��لح 
واکنش مناسب داده خواهد شد.                                                                                          صفحه آخر

در آستانه مذاکرات ژنو2 صورت می گیرد

رایزنی فشرده اخضر ابراهیمی در تهران

* مدیرعامل ش��رکت ملی نفت: تولید گاز کشور 
پایان سال افزایش می یابد. تا

اروپ��ا  اتحادی��ه  تحری��م  از  ای��ران  بیم��ه   *
خارج شد.

* میزان عیدی س��ال آینده کارگران و کارمندان 
مشخص شد.

* وزیر نیرو: افزایش قیمت انش��عاب برق از نیمه 
دوم مهرماه اعمال می شود.                  صفحه4

مصباحی مقدم:

ذخایر ارزی و طالی کشور 
100 میلیارد دالر است

* ش��مار کشته ش��دگان انفج��ار حومه دمش��ق 
به210 نفر رسید.

* بازداش��ت 85 تروریس��ت در کراچی به دست 
نیروهای امنیتی پاکستان.

* تش��کیل جبهه جهانی برای توقف جاسوس��ی 
آمریکا.

* م��ردم بحری��ن در تظاه��رات منامه تس��لیم 
آل  خلیفه نخواهیم شد.                              صفحه آخر

سازمان ملل:

 2000 گروه مسلح 
در حال جنگ با دولت سوریه هستند

مدعیان اصالحات: صداقت آمریکا را 
زیر سوال نبرید!

چرا بیلبوردهای ضد آمریکایی را جمع آوری کردند؟!

صفحه2

شهادت 14 مرزبان نیروی انتظامی
در حمله اشرار مسلح

* فرماندار س��راوان گروهک تروریس��تی جیش العدل را مسئول این حادثه 
تروریستی معرفی کرد.

* اسامی14 شهید نیروی انتظامی در کیهان امروز اعالم شده است.
* امام جمعه اهل سنت سراوان این حادثه تروریستی را محکوم کرد.     صفحه10

* اخض��ر ابراهیم��ی، نماینده ویژه دبیرکل س��ازمان ملل در امور س��وریه: 
اینجانب، بان کی مون و بس��یاری از مردم جهان به این چشم دوخته اند که 

ایران در نشست ژنو 2 شرکت کند.
* محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه: جمهوری اس��المی ایران در صورت 
دعوت ش��دن به نشس��ت ژنو، با عزم کمک کردن به یافتن راه حل سیاسی 
برای حل بحران سوریه در این نشست شرکت می کند.                صفحه2

* در حالی که طی روزها و هفته های اخیر مقامات آمریکایی در اظهارنظرهای 
مختلفی از یکسو بر سیاست فشارها و خط ابقای تحریم های ضدایرانی تاکید 
ک��رده و از س��وی دیگر برخی از ای��ن مقامات در توهینی آش��کار به مردم 
کش��ورمان، فریب و نیرنگ را بخش��ی از دی ان ای ایرانیان دانسته اند، برخی 
جریان های سیاسی و مدعیان اصالحات، اعتراضی برخاسته از خواسته بحق 

مردم نسبت به بی صداقتی آمریکا را برنتافتند!
* رسانه های زنجیره ای به همراه رسانه های ضدانقالب و شبکه های ماهواره ای 
تالش کردند تا با فضاسازی و جنجال پراکنی نصب بیلبوردها و بنرها با عنوان 
»صداقت آمریکایی« را در راس��تای تخریب مذاکرات در پیش روی ایران و 

1+5 القاء نمایند.
* پرویز س��روری عضو شورای شهر تهران: تابلوهای تبلیغاتی زیبایی توسط 
س��ازمان زیباسازی شهرداری تهران با عنوان »صداقت آمریکایی« در سطح 

شهر نصب شد که موجب خشنودی مردم تهران شد.
* احسان محمدحس��نی مسئول سازمان هنری رسانه ای اوج: طرح هنری- 
تبلیغاتی »صداقت آمریکایی« که برخاس��ته از بدبین��ی تاریخی ملت ایران 
نس��بت به سردمداران ایاالت آمریکا است توسط هنرمندان با استعداد رشته 

گرافیک در خانه طراحان انقالب اسالمی به اجرا درآمده بود.
*ش��هرداری تحت فش��ار مدعیان اصالحات و طرفداران رابطه با آمریکا در 
اقدامی غیرقابل توجیه، بیلبوردهایی که صداقت آمریکا را زیر س��وال می برد 
جمع آوری کرد.                                                               صفحه3

* توضیحات 7 ساعته کری به نتانیاهو درباره مذاکره با ایران!
* برداشتن تحریم ها به روش روباه پیر

تا حاال 15 اتوبوس
 بقیه با قطار می  آیند!

دست ها
پائین !


