
  (CHAIN LINK FENCE FABRIC, GALVANIZED STEEL) شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق درنظر دارد 2000 متر فنس
را تحت تقاضای SKS-9230907 از طریق متقاضیان واجد شرایط خریداری نماید.

شرایط متقاضی:
1- دارا بودن شخصیت حقیقی یا حقوقی.

2- داشتن توانایی مالی، تجربه و سوابق کافی و مرتبط.
3- توانایی تهیه ضمانتنامه ش��رکت در مناقصه بمبلغ 26/200/000ریال و در صورت برنده ش��دن ارائه ضمانتنامه 

حسن انجام تعهدات بمیزان 10درصد مبلغ پیشنهادی.
در ضم��ن 20درصد بار مال��ی معامله به برنده مناقصه بعنوان پیش پرداخت در قب��ال اخذ ضمانتنامه معتبر بانکی 

پرداخت خواهد گردید.
متقاضیان واجد شرایط شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا 15 روز پس از درج نوبت اول آگهی جهت دریافت 
اسناد ارزیابی کیفی به دفتر اداره خریدهای داخلی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق واقع در مشهد، بلوار ارشاد، 
خیابان پیام، پالک18، طبقه دوم مراجعه نمایند یا با تلفاکس 7614397-0511 تماس بگیرند و بایستی حداکثر 
ت��ا 20 روز پ��س از پایان مهلت دریافت مدارک، مدارک تکمیل ش��ده را به آدرس ذکر ش��ده تحویل دهند. جهت 
کس��ب اطالعات بیش��تر می توانید با تلفاکس 7614397-0511 تماس حاصل نمایید. ضمناً آگهی فوق در سایت 

WWW.SHANA.IR و WWW.ICOFC.IR درج می باشد.

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای   
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق م الف 9567

نوبت دوم

نظر به اینکه پرونده آقای کوروش حکیم پور فرزند محمود 
به ش��ماره شناس��نامه 103 عض��و هیات علمی دانش��کده 
س��المت، ایمنی و محیط زیس��ت در هیات بدوی رسیدگی 
انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی شهید بهشتی مطرح و منجر به صدور رای 
تایید اخراج ایش��ان گردیده است، براس��اس مقررات آیین 
دادرس��ی مدنی به نامبرده ابالغ می گردد چنانچه در  ایران 
س��کونت دارند ظرف مدت یک ماه و در صورت سکونت در 
خارج از کش��ور ظرف مدت 2ماه، رای مذکور قطعی و حکم 
اخراج صادر خواهد ش��د. در ص��ورت اعتراض طبق ضوابط 

مربوطه به مراجع ذی صالح مراجعه نمایند.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

»آگهی ابالغ رای«

م الف 3929

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

معاونت آماد و پش�تیبانی نیروی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران در نظر دارد تعداد پنج قلم کاال مشروحه 
ش��امل(کاله کار زیتونی، البسه بسیج، دوخت اورکت 
یش�می، فرچه و ب�رس، لباس�کار یش�می (تجدید 
مناقص�ه)) مورد نی��از خود را از طری��ق مناقصه عمومی 
یک مرحله ای تامین نماید. تولیدکنندگان واجد ش��رایط 
و دارای مدارک قانونی می توانند با در دست داشتن رسید 
بانکی به مبلغ بیست و پنج هزار )25،000( ریال بابت هر 
قلم واریزی بحس��اب ش��ماره 8001 خزانه نزد بانک ملی 
ایران به مرکز خرید این معاونت واقع در کیلومتر 18 جاده 
مخص��وص کرج خیابان 63 )ملک( نرس��یده به مؤسس��ه 
قوامین پالک 12 )طبق��ه اول- اداره اقالم عمومی- دایره 
پوشاک( مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پیشنهادهای 
خ��ود را تا س��اعت 14 م��ورخ 1392/10/1 ب��ه صندوق 
پیش��نهادات مس��تقر در دبیرخانه آن مرک��ز ارائه نمایند. 
ضمنا هزینه چاپ آگهی برعهده برندگان مناقصه می باشد.

معاون آماد و پشتیبانی ناجا

آگهی مناقصه 
عمومی

 شماره 92/100/6

م الف 3970

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 92/5/27  تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

آقایان مهدی س��المی به کدمل��ی 2754041753، پرویز 

رعدی به کدملی 3731881111، فرزین رعدی به کدملی 

3732322904 به س��مت اعضا هیئ��ت مدیره برای مدت 

2 س��ال انتخاب گردیدند خانم ش��یرین صابونی به کدملی 

3731985721 به س��مت بازرس اصل��ی و آقای کیانوش 

سلطانپور به ش��ماره ملی 3730417932 به سمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

بارکد 1973564

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی
 و تاسیساتی رانش سهامی خاص

 به شماره ثبت 290627 
و شناسه ملی 10610044846

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

م الف  26094

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1392/4/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هاشم ریاضی 
ب��ه ش��ماره ملی0321261917 به عنوان ب��ازرس اصلی و 
آقای محمدرض��ا باقرپور به ش��ماره ملی0322692717 به 
عن��وان بازرس علی الب��دل برای یک س��ال انتخاب گردید. 
ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مالی منتهی به 91 
به تصویب رس��ید. اعضای هیئت مدیره برای مدت2 س��ال 
به ق��رار ذیل: جواد دیلمقانی ک م1551751133 بس��مت 
مدیرعامل و محمدرضا لفافچی ک م1371631093 بسمت 
رئی��س هیئت مدیره و فرح آقمقان��ی ک م 1551806010 
بس��مت نایب رئی��س هیئت مدیره و مینا ش��هال به ش ملی 
0047606614 به س��مت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. 
امضای کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک 
سفته بروات قراردادها و عقود اسالمی بامضاء جواد دیلمقانی 
و محمدرضا لفافچی و امضای اوراق عادی و مراسالت اداری 
بامضاء مدیرعامل یا رئی��س  هیئت مدیره هر یک به تنهایی 
همراه با مهر ش��رکت معتبر می باشد. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

بارکد 2077135

آگهی تغییرات شرکت فنی و ساختمانی 
آرمینال سهامی خاص به شماره ثبت39012 

و شناسه ملی10100844222

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

م الف81231

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1392/04/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مال��ی 91 به تصویب 

رس��ید آقایان فضل اله جواهری کدمل��ی 1229514082 و 

جواد علیزادصاب��ر کدملی 1377742318 و حس��ن مالکی 

تهران��ی کدملی 0041902653 و عبدال��ه جواهری کدملی 

0053874315 و محمد علیزاد صابر کدملی 138110912 

به عنوان اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند 

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه 

ملی 10100168600 بسمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر 

فرخ کدملی 0048650013 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

بارکد 2156962

آگهی تغییرات شرکت بیدوایر ایران شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 80965 

و شناسه ملی 10101256342

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

م الف 81235

آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای یاس 
نوین پارسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

341783 و شناسه ملی 10300034189

بارکد 1649559

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

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1392/05/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

احمد مقامی به ش��ماره ملی 0035684143 به جای عباس الیاس��ی 
به نمایندگی از موسس��ه تامین اقالم مصرفی بسیجیان برای باقیمانده 
م��دت تصدی هیئت مدیره به س��مت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 

انتخاب گردید.

م الف 72432

آگهی تغییرات شرکت اینتر کول
 سهامی خاص به شماره ثبت 9077

 و شناسه ملی 10862038177

بارکد 1600092

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

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 1392/4/25 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

امض��اء کلیه قراردادها و اس��ناد و اوراق به��ادار و غیره با امضاء 

هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

م الف 72342

آگهی تغییرات شرکت مهندسی پل ورجاوند
 سهامی خاص به شماره ثبت 399458 

و شناسه ملی 10320495231

بارکد 2078765

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

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره م��ورخ 1392/05/07 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محل ش��رکت در واحد ثبت��ی تهران به آدرس ته��ران خیابان 

فاطم��ی، خیاب��ان دائمی، کوچه س��رآبادانی، پ��الک 14 طبقه 

چهارم کدپستی 1415635761 تغییر یافت.

م الف 81230

آگهی تغییرات شرکت  یگانه اندیش صنعت 
سهامی خاص به شماره ثبت 312441 

و شناسه ملی 10103510163

بارکد 1082538

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/5/1 تصمیمات 

ذیل اتخاذ ش��د: محل ش��رکت در واحد ثبتی تهران به آدرس 

خیاب��ان ولیعصر نرس��یده به پارک وی کوچ��ه کرانه پالک 41 

کدپستی 1966848191 تغییر یافت.

م الف 69108

مهلت دریافت اسناد: حداکثر 4 روز از تاریخ انتشار آگهی
مهلت تحویل پیشنهادات: 10 روز پس از دریافت اسناد

محل تحویل اسناد: اداره امور قراردادها- شرکت آب و فاضالب استان 
مرکزی به نشانی: اراک- کوی رضوی- میدان شهید نجفی )مادر(- تلفن 

تماس: 32783100-086 داخلی 213

این مناقصه در سایت های اینترنتی زیر درج شده است:
1- پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

http://iets.mporg.ir 
2- پایگاه اطالع رسانی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی:

www.abfamarkazi.ir 

آگهی تجدید مناقصه )92/41(

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

 (سهامی خاص)

رشته موردنظرفهرست بهامبلغ(ریال)شهرشرح آگهیشماره مناقصه

41
اجرای شبکه جمع آوری و نصب 
انشعابات فاضالب ارتفاعات فوتبال

2.515.102.386اراک
شبکه جمع آوری 

فاضالب سال 1392
آب

سال هفتادو دوم q  شماره q 20661  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( سه شنبه 19 آ ذر q  1392 7 صفر q  1435 10 دسامبر2013

خبر ویژه

صفحه2

یادداشت روز

* عض��و کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجل��س: دولت 

در الیح��ه جدی��د هدفمندی ناگزیر ب��ه افزایش قیمت  

حامل های انرژی است.

* دول��ت نمی توان��د مخ��ارج 41 هزار میلی��ارد تومانی 

هدفمندی یارانه ها را کاهش دهد.

* تش��ریح ویژگی های بودجه س��ال 93 از سوی معاون 

برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.

* رئیس جمهور دس��تور کوچک س��ازی دولت را صادر 

کرد.

صفحه4

شرایط وزارت صنعت و تجارت
برای آزادسازی واردات کاالی لوکس

* اختالف��ات داخلی تروریس��ت ها در س��وریه 

شدت گرفت.

* مردم فرانسه: فرانسوا اوالند رئیس جمهوری 

ضعیف و مغرض است.

* درگی��ری طرف��داران پ ک ک ب��ا پلیس در 

شهرهای شرق ترکیه.

* انحالل پارلم��ان و انتخابات زودهنگام برای 

مهار ناآرامی ها در تایلند.               صفحه آخر

حزب اهلل لبنان: موضع ما
در حمایت از مردم بحرین تغییر نمی کند

صفحه2

ظریف:

میان ایران و آمریکا
مسیر تماس محرمانه ای نبوده است

هشدار نمایندگان مجلس

یاوه های اوباما
نباید بی پاسخ بماند

والدت اسوه مقاومت حرضت امام موسی کاظم علیه السالم مبارک باد

* پلیس ضد ش��ورش مصر دانشجویان دانشگاه االزهر 
قاهره را به شدت سرکوب کرد.

*60 نفر از دانشجویان معترض دستگیر و راهی زندان 
شدند.

* ش��ماری از دانش��جویان ب��ه دالیل استنش��اق گاز 
اشک آور دچار خفگی شدند.

* معترضان خواستار آزادی زندانیان سیاسی و بازگشت 
مشروعیت هستند.

* ادام��ه اعتراض ها دادگاه قاه��ره را مجبور به آزادی 
155 زندانی اخوانی کرد.

* شیخ االزهر مصر رسما قرضاوی را از عضویت هیئت 
علمای بزرگ االزهر اخراج کرد.             صفحه آخر

زد و خورد هواداران مرسی با نظامیان
در 3 شهر مصر

* وزیر امور خارجه در گفت وگو با الجزیره انگلیسی: ما هیچ کانال سری 
گفت وگو با آمریکا نداریم.                                                صفحه10

* نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی نس��بت به اظهارات اخیر اوباما درباره 
تواف��ق ژنو و برنامه هس��ته ای جمهوری اس��المی واکنش نش��ان داده و از 

دولتمردان خواستند پاسخ این یاوه گویی ها را بدهند.
* بروج��ردی رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس: اوبام��ا یاوه می گوید و 
باید بداند نظام جمهوری اس��المی سر سوزنی از حقوق هسته ای خود کوتاه 

نمی آید.
* آمریکا امروز به دنباله روی رژیم صهیونیس��تی تبدیل شده و باید بداند ما 

حقوق هسته ای خود را مدیون شهدای هسته ای می دانیم.
* مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران: اظهارات و توهین های اوباما بی سابقه 
است و آقای روحانی باید پاسخ اظهارات بی ادبانه رئیس جمهور مؤدب آمریکا 

را بدهد.
* حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی: دستگاه دیپلماسی کشور 

دلش را به دو مالقات با آمریکایی ها خوش نکند.
* دس��تگاه دیپلماسی نس��بت به توطئه های آمریکا هوش��یار باشد و پاسخ 

اظهارات اوباما را بدهد.
* نقوی حسینی با انتقاد از سخنان اخیر ظریف درباره توان نظامی کشور از 

طرح سؤال از وزیر امور خارجه توسط مجلس خبر داد.
* منصوری عضو کمیسیون امنیت ملی: اظهارات ظریف صحیح نیست و در 
تمام خاک ایران پایگاه های نظامی با تجهیزات نظامی فوق العاده پیشرفته و 
توانمند مستقر است.                                                           صفحه3

* رئیس جمهور : اراده دولت بر این است که پروژه هایی که باالی 80 درصد 
آنها اجرا شده و دارای اهمیت هستند در سال آینده تکمیل شوند.

* یکی از مش��کالت عمده دولت، وجود 4 هزار پروژه در کشور است که یا 
شروع نشده و یا نیمه کاره باقی مانده اند. 

*  مجلس و دولت باید در جهت گردش امور در کش��ور با یکدیگر تعامل و 
همکاری بیشتری داشته باشند.

*  توسعه فازهای جدید در عسلویه از برنامه هایی است که دولت نسبت به 
آن توجه ویژه خواهد داشت.

روحانی در دیدار با نمایندگان استان البرز:

دولت مصمم به تکمیل پروژه  های ناتمام است
*  قدرت های��ی که در س��ر، خیال 
توانایی غنی س��ازی  ب��ردن  بین  از
ایران را می پروراندند، اکنون اعتراف 
می کنند که به دلیل بومی ش��دن 
این صنعت و گس��ترش آن، امکان 
جلوگی��ری از پیش��رفت صنعتی و 
مقابله ب��ا غنی س��ازی در ایران را 
ندارند.                        صفحه2

* هم حزبی های اوباما در کنگره پای توافق ژنو نمی مانند
*  نوبت به بازرسی از تأسیسات اتمی دیمونا کی می رسد؟

مسمومّیت
 پشت خاکریز

نتانیاهو: تائید هولوکاست را هم 
به توافقنامه اضافه کنید!


