
نظ��ر به اینکه پرونده جنابعالی تح��ت اتهامی در هیئت بدوی 
ش��ماره دو رس��یدگی ب��ه تخلف��ات اداری وزارت ارتباطات و 
فن��اوری اطالعات مطرح و پس از طی مراحل قانونی به موجب 
رأی ش��ماره 7759/5477 مورخ 92/4/19 به استناد بند)ی( 
ماده 9 قانون رس��یدگی به تخلفات اداری به مجازات اخراج از 

دستگاه متبوع محکوم گردیده اید.
ای��ن رأی قاب��ل تجدیدنظ��ر می باش��د و جنابعال��ی می توانید 
درخواس��ت تجدیدنظر خود را حداکثر ظرف مدت س��ی روز از 
تاریخ درج این آگهی به نش��انی: تهران- میدان رسالت- خیابان 
نیروی دریایی- س��اختمان منطقه 16 پستی- طبقه دوم- اداره 

کل نیروی انسانی شرکت پست تسلیم نمائید.
در غی��ر ای��ن صورت رأی مزبور به اس��تناد تبص��ره 1 ماده 4 
قانون مذکور از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض قطعی و الزم االجرا 

خواهد بود.
اداره کل نیروی انسانی 
شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

م الف 3467

آقای اکبر عسگری
کارمند رسمی مرکز فناوری اطالعات

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

شرکت گاز اس�تان آذربایجان شرقی درنظر دارد ساخت 
و نصب 1200 انش�عاب شهرستان کلیبر و خداآفرین را به 

پیمانکار ذیصالح واگذار نماید.
بدین منظور از کلیه ش��رکتها و پیمانکاران ذیصالح که دارای 
حداقل پایه5 تأسیس��ات و تجهی��زات از معاونت برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی کشور بوده و توانایی تهیه ضمانت نامه شرکت 
در مناقص��ه بانکی به مبلغ 50/000/000 )پنجاه میلیون ریال( 
را دارند دعوت می نماید حداکثر تا 10 روز پس از انتشار نوبت 
دوم ای��ن آگهی، اعالم آمادگ��ی کتبی خود را ب��ه همراه فرم 
تکمیل شده ارزیابی و مدارک مندرج در فرم ارزیابی به نشانی 
تبریز- خیابان آزادی- مابین چهارراه الله و کوی فیروز شرکت 
گاز اس��تان آذربایجان شرقی طبقه سوم امور پیمانها اتاق 304 

ارسال نمایند.
ضمناً در اسناد مناقصه توزیعی، تاریخ تحویل پاکات و گشایش 

پیشنهادات قید گردیده است.
فرم و مدارک الزم جهت ارزیابی پیمانکار در س��ایت ش��رکت، 
بنش��انی WWW.nigc-eazar.ir در دسترس متقاضیان 

می باشد.
هزینه آگهی روزنامه بعهده شرکت برنده مناقصه می باشد.

تلفن     0411-4448095
دورنگار 0411-4447089

آگهی 
فراخوان مناقصه
شرکت گاز استان آذربایجان شرقیشماره: 92-68

روابط عمومی شرکت گاز
 استان آذربایجان شرقی

نوبت اول

در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مس��تقیم مصوب اس��فندماه س��ال 1366 بدینوسیله آراء هیاتهای حل اختالف مالیاتی با مش��خصات زیر به مودیان ذیربط ابالغ می گردد تا ظرف مهلت مقرر در قانون 
مالیاتهای مستقیم به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه و اقدامات قانونی بعدی را در جهت تسویه حساب مالیاتی بعمل آورند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه طبق موازین قانونی اقدام خواهد شد.

شماره ردیف
پرونده

نام و نام خانوادگی 
مودی

شماره 
شناسنامه/ثبت

شماره و 
تاریخ رای

عملکرد مرجع صدور رای
سال

منبع 
مالیاتی

درآمد یا ماخذ مشمول 
مالیات

نشانی اداره امور مالیاتیشماره واحد مالیاتی 

هیات حل 017937هروس حشمتی1873
اختالف مالیاتی

خ مدنی چهارراه سبالن اداره کل امور مالیاتی 79689378350/813مشاغل1384
شرق تهران بلوک 2 ط 4 واحد 350813

هیات حل 017938عباد ابراهیمی2872
اختالف مالیاتی

خ مدنی چهارراه سبالن اداره کل امور مالیاتی 103404255350/813مشاغل1384
شرق تهران بلوک 2 ط 4 واحد 350813

هیات حل 017957مهدی لیلی 3879
اختالف مالیاتی

خ مدنی چهارراه سبالن اداره کل امور مالیاتی 286000000350/813مشاغل1385
شرق تهران بلوک 2 ط 4 واحد 350813

اداره روابط عمومی امور مالیاتی شهر تهران

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی

م الف 3502

بارکد 1425950

آگهی تغییرات شرکت خدمات 
مسافرتی اطلس سهامی خاص

 به شماره ثبت 7540 
و شناسه ملی 10100336796

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1392/6/7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
آقای رضا ناصری به ش��ماره مل��ی 0059767626 به عنوان بازرس 
اصلی و خانم سوانا صیادیان هفتوانی به شماره ملی 0068288905 

به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
صورتهای مالی وتصویب تراز و حس��اب س��ود و زیان منتهی به سال 

1391 به تصویب رسید.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

خانم کارولین الزاروف به شماره ملی 0049826700 و آقای عزت اله 
زائری به ش��ماره ملی 2090897104 و آقای والتر علین به ش��ماره 

ملی 2754018034

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

م الف 71823

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی بطور 
فوق العاده مورخ 1392/4/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعض��ای هیئ��ت مدیره به مدت دو س��ال ب��ه قرار ذیل 
انتخاب گردیدند: آقایان مجتبی فیض اربابی به ش��ماره 
مل��ی 3255168716 نوید فیض اربابی به ش��ماره ملی 
0010205829 و امی��د فی��ض اربابی به ش��ماره ملی 
0078063930- خان��م ناهی��د اکبری به ش��ماره ملی 
0069732711 و آقای ناصر حمیدپور به ش��ماره ملی 
00424858239 ب��ه ترتیب به س��مت بازرس اصلی و 

علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

بارکد 1438023

آگهی تغییرات شرکت کوثرچرم ساز 
سهامی خاص به شماره ثبت 168644 

و شناسه ملی 10102111558

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

م الف 71163

بارکد 1597259

آگهی تغییرات شرکت آرمان
 تردد پارس شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 269973 
و شناسه ملی 10103087383

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی بطور 
فوق العاده م��ورخ 1392/5/28 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد:
- آق��ای فرهاد ابوالقاس��می 0452472008 بس��مت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای افش��ین ش��هپر 
افراشته 003693743 بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره 
و آقای محمود عنایتی علی نیا 0859283518 بسمت 
عض��و و نایب رئی��س هیئت مدیره برای مدت 2س��ال 
انتخاب ش��دند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از 
قبیل چک، س��فته، بروات و قراردادها و عقود اسالمی 
با امضا ثابت مدیرعامل منفردا و همراه با مهر ش��رکت 
معتبر خواهد بود. عبدالرضا ابراهیمی 3539353437 
بسمت بازرس اصلی و پویا سلطان تبار 0068460848 
بس��مت بازرس علی البدل برای یکس��ال مالی انتخاب 

شدند.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
  م الف 72345

بارکد 323001

آگهی تغییرات شرکت 
نخل بهارستان پردیس سهامی خاص 

به شماره ثبت 266092 
و شناسه ملی 10103041624

به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و 
هیئت مدیره مورخ 1392/4/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنام��ه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی های ش��رکت 
تعیین شد.

حسن خس��روجردی به ش م 0793175305 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و سعید خسروجردی به ش م 0068265778 به 
س��مت نایب رئیس هیئت مدیره وحمید خسروجردی به ش م 
0058330399 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای 

مدت دو سال تعیین شدند.
مؤسس��ه همپیشگان روش به ش م 10100524321 به سمت 
بازرس اصلی و قاسم مالکی به ش م 0043553079 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یکس��ال مالی  تعیین شدند. کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک حسن 
خسروجردی و حمید خسروجردی متفقا همراه با مهر شرکت 

معتبر است.

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

م الف 71828

 48 V/6000 W پروژه ارتقاء شبکه انتقال )شامل تامین یکسوکننده های پرظرفیت DC موضوع: خرید تجهیزات نیروی
و باتری ه�ای پرظرفی�ت )Ah  3000 و Ah 2000 و ...( و همچنین طراحی، نصب و راه اندازی و واگذاری برق در حدود 250 

ایستگاه شرکت ارتباطات زیرساخت(
شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد ضمن اصالح و تمدید فراخوان شماره 92/15، مطابق آئین نامه اجرایی بند )ج( ماده 12 
قانون برگزاری مناقصات نس��بت به ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت: خرید تجهیزات نیروی DC پروژه ارتقاء ش��بکه انتقال )شامل 
تامین یکسوکننده های پرظرفیت V/6000 W 48 و باتری های پرظرفیت )Ah  3000 و Ah 2000 و ...( و همچنین طراحی، نصب 
و راه اندازی و واگذاری برق در حدود 250 ایستگاه شرکت ارتباطات زیرساخت( اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت 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 استانداردهای تولید به شرح مندرج در مدارک ارزیابی کیفی مناقصه گران باشند.

2- ش��رکت کنندگان می بایس��ت گزارش صورت های مالی حسابرسی شده از سوی سازمان حسابرسی مربوط به سال های 90 و 91 
خود را ارائه نمایند.

3- ارائه رضایت نامه کتبی مرتبط با موضوع پیمان از کارفرمایان الزامی است.
4- مهلت دریافت مدارک استعالم ارزیابی کیفی با ارائه معرفی نامه از تاریخ نشر فراخوان لغایت سه شنبه مورخ 92/8/21 می باشد.
5- آخرین مهلت تحویل مدارک تکمیل شده به همراه اسناد و مدارک درخواستی حداکثر تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 92/9/5.

6- محل دریافت مدارک: تهران- خیابان شریعتی- نرسیده به پل سیدخندان- روبروی خیابان شهید قندی- ساختمان مرکزی 
شرکت ارتباطات زیرساخت- نیم کف غربی- اطاق 4.

http://iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس-
7- شرکت کنندگان در فراخوان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 88112136 تماس و به آدرس www.tic.ir مراجعه نمایند.

پس از بررس��ی اس��ناد و مدارک واصله در چارچوب 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 کرد.

اصالح و تمدید فراخوان
 ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره 92/15

شرکت ارتباطات زیرساخت

شرکت 
ارتباطات 
زیرساخت

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
ت اول

نوب

م الف 3509

سال هفتادو دوم q  شماره q 20633  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( سه شنبه 14 آبان q  1392 اول محرم q  1435 5 نوامبر2013

نفرت از آمریکا
فریاد ملت در سراسر ایران

بزرگترین و بی سابقه ترین تجمع ضد استکباری

* اف��راد ناش��ناس ی��ک حس��ینیه را درکویت 

آتش زدند.

علی��ه  اس��المبول  در  علوی��ان  تظاه��رات   *

سیاست های دولت ترکیه.

* محاکمه مرسی با افزایش تنش ها ناتمام ماند.

* آل خلیفه در پی اعتراض های مردمی ش��یخ 

علی سلمان را از زندان آزاد کرد.

            صفحه آخر

 پیروزی های چشمگیر ارتش سوریه
در سرکوب تروریست ها

* فاکس نیوز: تظاهرات 
امسال مردم ایران 

به مناسبت 13 آبان، 
بزرگترین راهپیمایی 
ضدآمریکایی در چند 

سال اخیر بود.
* آسوشیتدپرس با 
بازتاب تظاهرات 13 

آبان نوشت: راهپیمایی 
امسال نسبت به 
سال های گذشته 

پرشورتر برگزار شد.
* واشنگتن پست: 

شعار مرگ بر آمریکا، 
نشان دهنده وجود 
تنش و بی اعتمادی 
در رابطه تهران- 
واشنگتن است.

* شینهوا: 
تظاهرکنندگان 

پرچم احساسات 
ضدآمریکایی و خشم 
خود از سیاست های 

واشنگتن را با 
شعارهای مرگ بر 

آمریکا باال نگه 
داشتند.

* تایمز اسرائیل: 
شرکت کنندگان 

پرشور شعار مرگ بر 
آمریکا سردادند.

صفحه 3 دی
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