
 با اهدای خون زندگی را هدیه کنیم 
 روابط عمومی انتقال خون استان تهران 

ش�رکت آب و فاضالب استان قزوین در نظر دارد در اجرای برنامه های 
عموم��ی و عمرانی دولت جهت ایجاد تصفیه خانه فاضالب ش��هر ضیاءآباد، 
قسمتی از اراضی شهر ضیاءآباد به مساحت 20988/83 متر مربع 
را مطاب��ق کروکی ذیل طبق ماده 14 قانون تش��کیل ش��رکت های آب و 
فاضالب و الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک دولت مصوب 
ش��ورای انقالب تملک نماید. علیهذا از کلیه مالکین و ذینفعان اراضی فوق 
دعوت می ش��ود از تاریخ نش��ر آگهی ظرف مدت یک م��اه برای توافق در 
میزان بهاء و تعیین کارشناس اختصاصی و مرضی الطرفین به واحد حقوقی 
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان قزوین واقع در میدان ولیعصر بلوار آیت اله 
خامنه ای - گلستان پنجم - پالک 4 مراجعه نمائید. شایان ذکر است عدم 
مراجعه هر یک از مالکین و ذینفعان در مدت تعیین ش��ده مانع از اجرای 

طرح تملک نخواهد گردید.

شرکت آب و فاضالب
استان قزوین )سهامی خاص(

آگهی خرید
 و تملک اراضی

 نوبت دوم

روابط  عمومی
 شرکت آب و فاضالب استان قزوین

  

دانش�گاه عل�وم پزش�کی و خدمات بهداش�تی درمانی اس�تان قزوین
س�لف س�رویس دانش�جویی خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای 

واگذار می نماید:
1- دستگاه مناقصه گذار: دانشگاه علوم پزشکی قزوین

2- ش�رح مختصری از کار: تهیه، طبخ و توزیع غذای س�لف س�رویس 
دانشجویی )تهیه اقالم بجز برنج، روغن، گوشت قرمز و مرغ(

3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 100/000/000ریال می باشد که 
بایستی به یکی از صورت های مشروحه زیر ارائه گردد:

الف- رس��ید بانکی واریز وجه مزبور به حساب شماره 37168186 بانک رفاه شعبه 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین )از ارسال چک و حواله بانکی خودداری گردد(

ب- ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما
4- مبل�غ خرید اس�ناد مناقص�ه: 700/000ریال )واریز به حس��اب درآمد 

دانشگاه به شماره 37168551 بانک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی قزوین(
5- مدت اعتبار پیشنهادات: دو ماه

6- محل دریافت اس�ناد: قزوین- خیابان نواب ش��مالی- مجتمع ادارات- س��تاد 
مرکزی دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دفتر امور قراردادها. تلفن تماس 33355164

از ش��رکت های ذیصالح دعوت می گردد جهت دریافت اس��ناد مناقصه از تاریخ 
93/10/9 لغایت 93/10/13 به آدرس اعالم ش��ده مراجع��ه و حداکثر تا تاریخ 

93/10/25 نسبت به استرداد اسناد و مدارک به دانشگاه اقدام نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول: 93/10/8      تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/10/9

آگهی مناقصه

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات نوبت اول
بهداشتی درمانی استان قزوین

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1393/4/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنام��ه و حس��اب س��ود و زیان منتهی به س��ال مال��ی 139 به 
تصویب رس��ید. موسس��ه حسابرس��ی اع��داد آرا به شناس��ه ملی 
10100529345 به سمت بازرس اصلی و آقای بهرام روزبهانی کد 
ملی 4120603776 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 
مالی انتخ��اب گردیدند. روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج 
آگهی های ش��رکت تعیین گردید. آقای سیداصغر علیمی کد ملی 
0051395207 به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سیدنورالدین 

علیمی کد ملی 4270711388 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره و آقای سیدمحمد علیمی کد ملی 0057346194 به سمت 
نای��ب رئیس هیئت مدی��ره برای مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 
امضای کلیه اس��ناد و اوراق تعهدآور و بهادار از قبیل چک س��فته 
و ب��روات با امضای رئیس هیئ��ت مدیره و یا مدیر عامل به تنهایی 

همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت صنایع شیشه سجادی سهامی خاص
 به شماره ثبت 241149 و شناسه ملی 10102819020

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بارکد 4217022

م الف 106433

  

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان آذربایجان ش�رقی  در نظ��ر دارد عملیات مربوط 
ب��ه انجام قرائ�ت کنتور و پخش قبوض آب مش�ترکین آب و فاضالب منطقه5 
تبری�ز را از مح��ل اعتب��ارات غیرعمرانی و از طری��ق مناقصه )عمومی( ب��ه پیمانکار 
واج��د ش��رایط و دارای صالحی��ت واگ��ذار نمای��د. ل��ذا از کلیه واجدی��ن صالحیت 
دع��وت می گ��ردد ظ��رف م��دت ده روز از تاریخ درج آگه��ی با در نظ��ر گرفتن موارد 
ذی��ل، ب��ه آدرس تبریز- بل��وار 29 بهمن- جن��ب دانش��گاه تبریز- ام��ور قراردادها-
تلفن: 33304091-041 مراجعه و ضمن واریز مبلغ 200/000 ریال به حس��اب جام 
شماره 7221124733 بانک ملت باجه آب و فاضالب تبریز )کدشعبه 1342/5( و ارائه 
فیش آن به امور قراردادها، اس��ناد مربوطه را متعاقبا دریافت و در تاریخ قید ش��ده 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( مبلغ برآورد اولیه معادل:786/700/000 ریال
ج( مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه معادل 78/670/000 ریال می باشد.

د( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ه�( پیش��نهاددهنده مکلف است معادل مبلغ س��پرده، تضمین های معتبر تسلیم یا 
مبلغ مذکور را به حس��اب بانکی ش��رکت واریز و حس��ب مورد ضمانت نامه یا رسید 
واریز وجه را ضمیمه پیش��نهاد به شرکت تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد سپرده، 
س��پرده های مخدوش، س��پرده های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
www.abfa-azarbaijan.ir سایت

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 134 سال 93

وزارت نیرو

شرکت سهامی  آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

نوبت دوم

م الف3553

سال هفتادو سوم q  شماره q 20956  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه16صفحه ویژه نامه عکس و نيازمندي های ویژه تهران( دو شنبه 8 دی q  1393 6 ربيع االول q  1436 29 دسامبر 2014

صفحه2

يادداشت میهمان

* سارقان مسلح در الیگودرز پس از سرقت از یک بانک 3 تن از ماموران 
نیروی انتظامی گلپایگان و 2 تن از شهروندان را شهید کردند.

* س��ارقان مس��لح در جریان این حادثه 2 شهروند را به گروگان گرفته
بودند.                                                                                 صفحه11

* عضو ش��ورای رقابت: اثری از اقتصاد مقاومتی در 

بودجه 94 مشاهده نمی شود.

* یک اس��تاد اقتصاد: حقوق 20 میلیونی وزیران با 

مدیریت جهادی سازگار نیست.

* دبیر کمیس��یون اصل 90 مجلس: وقتی اساس��ا 

بنزین پتروش��یمی ها در تهران توزیع نشده چطور 

می توان ادعا کرد ب��ا حذف آن آلودگی هوا کاهش 

یافته است.                                         صفحه4

یک مقام ارشد صنعت حمل و نقل:

شرکت هواپیمایی اوکراین صهیونیستی است
حق عبور از فضای ایران را ندارد

* حماس: قطعنامه پیشنهادی محمود عباس به شورای 

امنیت فاجعه آمیز است.

* لیبی برای مهار آتش در بندر نفتی این کشور از جامعه 

جهانی کمک خواست.

* راهپیمایی سکوت ده ها هزار مخالف تبعیض نژادی در 

واشنگتن و نیویورک.

* مقام عراقی از حمایت تسلیحاتی هواپیماهای ناشناس از 

تکفیری های داعش در شمال عراق خبر داد .   صفحه آخر

 در سالروز جنگ 22 روزه

راهپیمایی و تظاهرات مردم در 20 کشور جهان
برای پایان دادن به محاصره غزه

تعقیب خونین سارقان مسلح
در گلپایگان

صفحه2

* س��ازمان ملی نجات و جس��ت وجوی اندونزی اعالم کرد پرواز ش��ماره 8501 مالزی پس از مشکالت جدی و تالش برای 
تغییر مسیر در دریا سقوط کرده است. این سومین سانحه برای شرکت های هواپیمایی آسیایی در سال 2014 میالدی است.

* این هواپیما متعلق به شرکت ایر آسیا، حامل 162 سرنشین است که 157 نفر آنها اندونزیایی، یک نفر اهل سنگاپور، 
یک نفر مالزیایی و سه کره ای هستند. 16 کودک و یک نوزاد از جمله مسافران این هواپیما بودند.               صفحه11

سومین فاجعه هوایی در یکسال

سقوط هواپیمای مالزیایی در اقیانوس آرام

رئیس جمهور در همایش تجلیل از تولیدکنندگان بخش کشاورزی:

اصل اولیه برای رسیدن به خودکفایی درآمدزایی برای کشاورزان است

نمایندگان مردم در گفت وگو با کیهان:

خیانت سران فتنه نابخشودنی است
حصر کمترین برخورد است

سفارت ایران
 در بیت المقدس

رئیس مجلس:

برداشت 4/1 میلیارد دالری تخلف است
دولت مطیع قانون باشد

صفحه3

* سیدحسین نقوی حسینی عضو 
کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارج��ی: س��ران فتن��ه ابت��دا در 
محکمه الهی و دادگاهی که قاضی 
آن مردم هستند محاکمه شده اند و 
در ص��ورت رهایی از حصر مردم به 
سختی از آنان انتقام خواهند گرفت.

خ��ود  نماین��دگان  از  م��ردم   *
می خواهن��د ک��ه پیگی��ر محاکمه 
سران فتنه شوند، مردم می پرسند 
آیا کس��انی که تا این اندازه جنایت 
و خیانت کرده اند تنها باید در حصر 

باشند و از زندگیشان لذت ببرند.

* مه��رداد بذرپاش نماینده تهران: تالش س��ران فتنه و پیگیری آنان برای 
تحریم ایران در کنگره آمریکا برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسالمی 

درجهت پذیرش خواسته های نامشروع فتنه گران فراموش شدنی نیست.
* حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه: یقینا س��ران فتنه زندگی ش��ان را مدیون رأفت جمهوری اسالمی 
هس��تند و در صورتی که دادگاهی عادالنه برای مجازات این افراد تش��کیل 

شود حکم سنگینی در انتظارشان است.
* س��یدمحمد بیاتیان نماینده بیجار: امروز عده ای بوی کباب به مشامشان 
خورده و فکر می کنند خبری شده است، گناه سران فتنه گناهی نابخشودنی 
است و حصر کمترین برخورد نظام با این افراد است.                     صفحه10

* عل��ی الریجانی در جلس��ه علنی مجلس: هیچ نش��انه ای مبنی بر تخلف 
مجلس در تهیه گزارش برداشت 4/1 میلیارد دالری دولت از صندوق توسعه 

ملی ندیدم و آقایان دولتی ها باید مطیع قانون باشند.
* روال قانونی در کش��ور حاکم اس��ت و دیوان محاسبات یک مرجع رسمی 
است و کمیسیون برنامه و بودجه مطابق ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس 

این گزارش را مورد بررسی قرار داده است.
* کار قانونی انجام شده و این که گفته می شود دیوان محاسبات دقیق نبوده 

صحیح نیست و باید جای دیگری این اتهام مورد بررسی قرار گیرد.
* ادبیات دولت ادبیات نادرس��تی است و دولت دقت داشته باشد که مرجع 
رسمی دیوان محاسبات است و اگر مطلبی دارد باید در کمیسیون ارائه دهد 

و کمیسیون تشخیص دهد که خالفی رخ داده یا نه.
* احمد توکلی نماینده مردم تهران: کمیسیون برنامه و بودجه طبق گزارش 
رسمی دیوان محاسبات درباره برداشت 4/1 میلیارد دالری دولت از صندوق 
توس��عه ملی گزارشی را تهیه و منتشر کرده است که در صحن علنی قرائت 

می شود.
* اینکه دیوان محاس��بات گزارشی را ارائه داده و کمیسیون برنامه و بودجه 
آن را تایید کرده به صرف اینکه دادسرای دیوان حکمی صادر نکرده نمی توان 

گفت که این گزارش قابل استناد نیست.
* اینکه سخنگوی دولت بگوید این گزارش خالف است و مصاحبه کننده باید 
عذرخواهی کند، این حرف درست نیست و به شأن ملت ایران لطمه می زند.

* حمید رسایی: خیلی راحت یک قوه را متهم به دروغگویی می کنند، آیا ما 
ناظر بر دولت هستیم یا دولت ناظر بر ما؟                                صفحه2

جوابیه آیت اهلل سیدمحمد خامنه ای 
به یادداشت کیهان


