اردوغان :جنجال اتهام مالی
برای ضربه زدن به ترکیه است

نحوه دریافت سبد کاالیی دولت
اعالم شد

* این کاالها شامل  1/8کیلوگرم روغن 10 ،کیلوگرم

* اختص��اص وام  2میلی��ون تومان��ی ب��ه  80هزار

* معترضان در ش��هرهای اسالمبول ،آنکارا و ازمیر با

* رئیس جمهور س��ودان جنوبی پیشنهاد آتشبس

برنج 4 ،کیلوگرم گوش��ت مرغ 800 ،گرم پنیر و 1/8

بازنشسته کشوری.

کیلوگرم تخممرغ است.

* وزیر راه و شهرس��ازی از فاصله  10برابری قیمت

پلیس ترکیه درگیر شدند.

را پذیرفت.

* اف��راد نمیتوانند به جز بس��ته کاالیی ،پول آن را

خانه از جنوب تا شمال تهران خبر داد.

*  24اس��یر دیگ��ر فلس��طینی ف��ردا از زن��دان

* اعالم حکومت نظامی در اس��تان االنبار عراق برای

دریافت کنند.

صهیونیستها آزاد میشوند.

صفحه4
12صفحه ( به اضافه نيازمنديهای ويژه تهران)

یکشنبه 8دی  26 q 1392صفر  29 q 1435دسامبر2013

سال هفتادو دوم  qشماره  q 20676تکشماره  5000ریال

در منطقه القلمون اتفاق افتاد

هالکت  200تروریست
در عملیات کمین ارتش سوریه
سردار نقدی در یادواره شهدای مقابله با فتنه:

مجازات سران فتنه 88مطالبه مردم است

صفحه3

* ارتش س��وریه در عملیات کمین در منطقه اس��تراتژیک القلمون واقع در
استان دمشق موفق شد  200تروریست را به هالکت برساند.
* در ای��ن عملیات خ��ودروی مجهز به دوش��کا و ادوات و تجهیزات جنگی
تروریستهای وابسته به القاعده به دست نیروهای ارتش افتاد.
* ارتش س��وریه طی هفتههای اخیر با انجام عملیات گس��ترده در سراس��ر
سوریه موفق شده تعداد زیادی از تروریستها را به هالکت برساند و مخفیگاه
و مقر عملیاتی آنان را تخریب کند.
*  11نفر از سرکردگان گروههای تروریستی در حومه دمشق خود را تسلیم
ارتش سوریه کردهاند.
* کردهای س��وریه گروههای تروریس��تی را از  11روستای استان الحسکه
بیرون راندند و منطقه را پاکسازی کردند.
* وزیر کش��ور سوریه :مبارزه با تروریستها تا تامین امنیت کامل در سوریه
ادامه پیدا خواهد کرد.
* وزیر خارجه س��وریه :دمش��ق با تروریس��تهای  80کشور در حال جنگ
است.
* تحلیلگران نظامی معتقدند ،تس��لط ارتش بر مرزهای س��وریه و همراهی
کشورهای همسایه نظیر عراق در جلوگیری از وارد شدن عناصر مسلح به این
کشور از مهمترین دالیل پیروزیهای پیدرپی ارتش سوریه است.
* در میان کشتهش��دگان گروههای تروریس��تی افرادی با تابعیت عربستان،
اردن ،چچن و مصر دیده میشوند.
* کارشناس��ان شیمیایی بینالمللی از همکاری سوریه در انهدام سالحهای
صفحهآخر
شیمیایی قدردانی کردند.

اوباما گورباچف واشنگتن است
که آمریکا را رو به سقوط میبرد

* آن یکی نرفته این یکی داره میآد

آگهی مناقصه عمومی دومرحلهای

ردیف
1
2
3
4
5

موضوع مناقصه

(نوبت دوم)

ن

وبت

اداره کل نوسازی مدارس استان قزوین

استان قزوین (انتهای بلوار مدرس -جنب زمین ورزشی شقایق کوچه )14
تاریخ بازگش�ایی پاکات مناقصه :س��اعت  9صبح روز دوش��نبه مورخه
92/10/30
ش�رایط خاص -1 :ش��رکتکنندگان تأئیدیه صالحیت اس��تانداری را دارا
باشند  -2حداقل رتبه جهت شرکت در مناقصه پایه  5تاسیسات و تجهیزات
برای پروژههای استانداردس��ازی سیس��تمهای گرمایشی و پایه  5ساختمان
برای سایر پروژهها میباشد.
محل
اجراء

مبلغ برآورد
(ریال)

استانداردسازی سیستم گرمایش  10باب مدرسه در شهرستان بوئینزهرا()3
تجدید مناقصه
استانداردسازی سیستم گرمایش  5باب مدرسه در شهرستان بوئینزهرا()1
بوئینزهرا 446/565/576
تجدید مناقصه
استانداردسازی سیستم گرمایش  4باب مدرسه در شهرستان البرز و آبیک البرز و
400/699/333
آبیک
تجدید مناقصه
بوئینزهرا 6/569/452/956
احداث مدرسه  6کالسه بنیاد برکت جهانآباد
بوئینزهرا 6/300/936/888
احداث مدرسه  3کالسه بنیاد برکت مجیدآباد

بوئینزهرا 1/356/147/631

مبلغ تضمین شرکت تاریخ بازگشایی
پاکات
در مناقصه (ریال)
10/800/000

92/10/30

6/750/000

92/10/30

6/510/000

92/10/30

26/300/000
25/500/000

92/10/30
92/10/30

اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین
بارکد3248971

آگهی تغییرات شرکت آرین صنعت سهامیخاص

به شمارهثبت 49242و شناسهملی10100944214

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ 1392/7/23تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئتمدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند :آقایان فرهنگ نوید به شمارهملی1551701359
به سمت رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل ،بهروز نجفی شیخانی به شمارهملی 2720656682به سمت نائبرئیس
هیئتمدیره ،فرشاد یزدانپناه به شمارهملی  1551303051و خانم فاطمه ابراهیمیزاده با کدملی0064197549
به سمت اعضای هیئتمدیره.
مؤسس��ه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شناسهملی  10103068993بعنوان بازرس اصلی و آقای
صادق مس��لمی قراقیه به ش��مارهملی 0060988282بعنوان بازرس علیالبدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب
گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب گردید .ترازنامه و حساب سود و زیان سال1391
مورد تصویب قرار گرفت .کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک ،س��فته ،بروات ،قراردادها و
عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
مالف94931

دوم

شرکت انتقال گاز ایران
منطقه سه عملیات انتقال گاز

«حریم خطوط لوله انتقال گاز ،حافظ سالمتی و ایمنی شماست»
شماره مناقصه87680134 :

آگهی فراخوان مناقصه

-1موضوع مناقصه :تامین خدمات پشتیبانی ایستگاه و بهرهبرداری
خطوط لوله قزوین
 -2نام و نشانی دستگاه مناقصهگذار :منطقه سه عملیات انتقال
گاز -شهر ری -باقرشهر -بلوار فلسطین بعد از نیروگاه برق
-3زمان دریافت اسناد :یک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم
محل دریافت و تحویل اسناد :شهر ری -باقرشهر -بلوار فلسطین-
بعد از نیروگاه برق -منطقه سه عملیات انتقال گاز -اتاق 311
-4میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه 35/000/000 :ریال
بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد
-5زم�ان ارائه م�دارک :حداکث��ر  10روز پ��س از آخرین مهلت
دریافت اسناد
-6زمان بازگشایی پاکات پیشنهادها در تاریخ  92/11/6در شهرری-
باقرش��هر -بلوار فلس��طین -بعد از نیروگاه برق -منطقه سه عملیات
انتقال گاز میباشد.
تلفن تماس021-55221367 :
کدفراخوان در پایگاه اطالعرسانی مناقصات1 .345 .971 :
جه�ت کس�ب اطالعات بیش�تر به یک�ی از س�ایتهای ذیل
مراجعه فرمائید:
http://www.nigc-dist3.ir
http://www.nigc-nigtc.ir
http://iets.mporg.ir
http://www.shana.ir

روابط عمومی منطقه سه عملیات انتقال گاز

م الف 4199

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

 5کشته و  270مجرو ح در درگیری دانشجویان با پلیس مصر

* نیروهای امنیتی مصر در جریان ناآرامیها  304نفر از طرفداران مرسی را نیز بازداشت کردند.
* درگیریها از زمانی شدت گرفت که نظامیان حاکم مصر جنبش اخوانالمسلمین را یک سازمان تروریستی خواندند.
* معترضان دانشگاه االزهر را به آتش کشیدند.
* نیروهای امنیتی به محوطه دانشگاههای مصر نیز یورش برده و به ضرب و شتم و دستگیری دانشجویان پرداختند .صفحه آخر

هنرمند آمریکایی در گفتوگو با کیهان:

یک درصد سرمایهدار
 99درصد مردم آمریکا را کنترل میکند

* ج��ان لنت :این گناه اس��ت که
یک درصد س��رمایهدار جهان99 ،
درصد دیگر را کنترل میکند.
* یک س��ری کمپانیه��ای بزرگ در
آمری��کا وج��ود دارد که هم��ه چیز را
کنترل میکنند.
* چند کمپانی بزرگ رسانهای وجود
دارد مثل م��رداک ،دیزنی ،برتلزمن
که میش��ود گفت تمام رسانههای
کوچکتر تحت سلطه اینها هستند
و در ظاه��ر این مؤسس��ات بزرگ،
رسانهها را کنترل میکنند.

* رس��انههای آمریکا به طور غیرمس��تقیم
توسط پنتاگون کنترل میشوند.
* به نظر میرس��د واکنش شما [ایران] در برابر
تهاجم فرهنگی خوب بوده اس��ت .مثال با بستن
فیسبوک دارید از فرهن��گ خودتان محافظت
میکنید .فیسبوک میتواند فوایدی هم داشته
باش��د اما تاثیرات منفی زی��ادی دارد و به مرور
زمان به فرهنگ بومی ضربه میزند ،خوب است
صفحه7
که شما فیلترش کردید.

روایت مخبر دزفولی و شهریاری از توصیه اکید رهبر انقالب

دستگاههای دولتی مطلقا نباید
پول بیتالمال را صرف توقف نسل کنند

يادداشت روز

خبر ویژه

موضوع مناقصه :به شرح جدول ذیل
دستگاه مناقصهگزار :اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین
مهلت فروش اسناد 92/10/8 :لغایت 92/10/17
فروش اسناد :اداره کل نوسازی مدارس قزوین (امور قراردادها)
آخرین مهلت ارس�ال پیش�نهادات قیمت :س��اعت  13/30روز شنبه
مورخه 92/10/28
محل ارس�ال پیش�نهادات قیمت :دبیرخانه اداره کل نوس��ازی مدارس

سرکوب تروریستهای القاعده.

صفحه آخر

صفحه2

محصول
تروریزم سعودی
در بیروت

صفحه2

* محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی :رهبر معظم
انقالب در دیدار اعضای ش��ورای عالی انق�لاب فرهنگی یکی از موضوعات
مهمی را که تاکید داشتند توجه به مسئله افزایش جمعیت بود.
* حس��ینعلی ش��هریاری رئیس کمیسیون بهداش��ت و درمان مجلس :رهبر
انقالبصریحا تاکید فرمودند دس��تگاههای دولتی مطلقا به خود اجازه ندهند
پول بیتالمال برای اینکه (رشد) نسل متوقف شود ،هزینه شود .صفحه10

آگهی مناقصه عمومی دومرحلهای

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در نظر دارد پروژههای ذیل را از طریق مناقصه به شرکتهای دارای رتبه و صالحیت واگذار نماید.
از متقاضیان ش��رکت در مناقصه دعوت به عمل میآید جهت دریافت اس��ناد و تحویل پاکت قیمت به اداره امورپیمانها و قراردادهای سازمان واقع
در اراک خیابان جهاد سازندگی مراجعه نمائید.
ارائه پاکت قیمت ضمانت و اسناد مناقصه از تاریخ  92/10/19لغایت 92/10/28
تحویل اسناد از تاریخ  92/10/8لغایت 92/10/18
ردیف

نام پروژه

احداث کانال بتنی زیرسد روستای سیفآباد

شهرستان ساوه

2

احداث کانال بتنی روستای قله پسیجان

شهرستان شازند

1

محل اجرا

4456233816

مبلغ تضمین
19868800

رتبه رشته مورد نیاز

برآورد اولیه

1523455320

11070400

 5آب و آبیاری زهکشی

جهت اطالع به آدرسهای ذیل مراجعه نمائید.
پایگاه اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir
پایگاه اطالعرسانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی www.jkm.ir

 5آب و آبیاری زهکشی

اداره امور پیمانها و قراردادهای سازمان

بارکد 3232217

آگهی تغییرات شرکت ساوین تاب
سهامی خاص به شماره ثبت 131711
و شناسه ملی 10101750070

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1392/6/23
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمود نجفی اصل به ش��ماره ملی 0033843465
به س��مت رئیس هیئت مدیره ،آقای حس��ین نجفی اصل
ب��ه ش��ماره مل��ی  0042485266به س��مت نائب رئیس
هیئ��ت مدی��ره  ،آقای قاس��م نجفی اصل به ش��ماره ملی
 0042994357بعن��وان عض��و هيئ��ت مدی��ره و آق��ای
اس��ماعیل توکلیزاده به ش��ماره مل��ی 0380835266به
س��مت مدیرعامل (خارج از اعض��اء هیئت مدیره) انتخاب
ش��دند .امضاء کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور از جمله چک،
س��فته ،برات  ،قراردادها و عقود اسالمی با امضای هر یک
از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی
و مراس�لات با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت
مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

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

م الف 94934

باکد 3279779

آگهی تغییرات شرکت الکترو سازه شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت 56218
و شناسه ملی 10101013144

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ
 1392/3/28تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1391
به تصویب رسید.
اعض��ای هیئت مدیره به ق��رار ذیل برای مدت دوس��ال
انتخاب گردیدند:
آقای علیاکبر افشار هاشمخانی کدملی 0043295185
به عنوان عضو و رئيس هیئت مدیره و آقای محمدابراهیم
احم��دی کدمل��ی  2180239238عض��و و نایب رئيس
هیئت مدیره و آقای علی ابریش��م فروش��ان اصل کدملی
 1380690250عضو هیئت مدیره و آقای علی ذوالفقاری
کدمل��ی  3873645051به عن��وان مدیرعامل (خارج از
اعضا)
آقای قاسم محمدی ایرد موسی کدملی 0036299510
ب��ه عن��وان ب��ازرس اصلی و خان��م زهرا نظ��ری کدملی
 0076865460ب��ه عنوان ب��ازرس علیالبدل برای مدت
یکسال انتخاب گردیدند.

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

م الف 94923

قابل توجه مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده

آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز سال جاری ،از طریق سامانه عملیات الکترونیکی به نشانی  15 www.evat.irدی ماه  1392میباشد.
 1822مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور

م الف4226

م الف 4173

