
اداره کل راه و شهرسازی در نظر دارد سه قطعه زمین با کاربری کارگاهی از پالک 14076 اصلی بخش9 یزد واقع در جاده چرخاب 
و همچنی��ن س��ه قطعه زمین با کاربری انبار از پالک 14203 اصلی بخش8 ی��زد و قطعه زمینی از پالک 6646/1/575 اصلی بخش 
8 یزد با کاربری تأسیس��ات ش��هری صورت اجاره پنج ساله از طریق فراخوان به ش��رح ذیل واگذار نماید. لذا از کلیه دارندگان مجوز 
دعوت بعمل می آید جهت دریافت مدارک ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی به مدیریت امالک و حقوقی اداره کل راه 
و شهرس��ازی واقع در خیابان آیت ا... کاش��انی، خیابان مسکن و شهرسازی ساختمان شماره دو راه و شهرسازی مراجعه نمایند. مهلت 
تحویل مدارک و پیش��نهادها به حراس��ت س��اختمان ش��ماره دو به مدت ده روز از پایان دریافت مدارک و حداکثر مدت زمان جهت 

بررسی پیشنهادها تعیین برنده و ابالغ به برندگان ده روز از تاریخ تحویل پیشنهادها می باشد.

نوبت اول»آگهی فراخوان«

اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

اجاره بهاء سال اولکاربریمساحت )مترمربع(پالکقطعهردیف
4800000 ریالکارگاهی14076240 بخش 9 یزد13
12000000 ریالکارگاهی140761034/9 بخش 9 یزد231
14400000 ریالکارگاهی140762266/9 بخش 9 یزد341
4P133515000000 ریالانبار142031865/6 بخش 8 یزد
5P133715600000 ریالانبار142032238/26 بخش 8 یزد
6P133815600000 ریالانبار142032205 بخش 8 یزد
1500000 ریالتأسیسات شهری6646/1/57510000 بخش 8 یزد72

الزم به ذکر است جهت اجاره سالهای بعد هر سال 20درصد نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت.

فرمانده�ی آماد و پش�تیبانی نی�روی دریایی ارتش 

جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد نیازمندی مشروحه 

ذیل خود را از طریق مناقصه عمومی تامین نماید.

متقاضی��ان می توانن��د جه��ت دریاف��ت اوراق ش��رایط و 

مش��خصات با در دست داشتن معرفی نامه یا مهر شرکت و 

اصل فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال در وجه حساب 

ش��ماره 5151579015005 بان��ک س��په به ن��ام دارایی

 ف آماد و پش نداجا از تاریخ 93/2/9 تا 93/2/14 از ساعت 

8 الی 12 به ف خرید این فرماندهی واقع در تهران- میدان 

رس��الت- انتهای خیابان نیروی دریای��ی- پادگان کوهک 

مراجعه نمایند و در صورت ل��زوم تلفن های 77225974، 

77226053 و 77226037 آماده پاسخگویی خواهند بود.
لوبیا چیتی 60 تن

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 3/خ/پ/93

م الف 355

نیروی دریایی

فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران

به اس��تناد قوانین و مقررات معامالت دولتی بدینوس��یله از 
کلیه پیمانکاران واجد ش��رایط دعوت بعمل می آید تا ضمن 
اعالم آمادگی، در مناقصه زیر با مشخصات ذکر شده شرکت 

نمایند.
1- کارفرما: سازمان حفاظت محیط زیست

2-عنوان مش�خصات کلی: حفظ و نگه��داری و نظافت 
فضای سبز پارک طبیعت پردیسان

3- ارائه ضمانتنامه بانکی به مبلغ 100/000/000 ریال در 
زمان ارائه مدارک به دبیرخانه مناقصات

4- محل اجرای پروژه: س��ازمان حفاظت محیط زیست- 
پارک طبیعت پردیسان- ساختمان مرکزی )بازدید از مکان 

با هماهنگی آزاد می باشد(
5- تحویل اسناد مناقصه 5 روز کاری از تاریخ 1393/2/13 

لغایت 1393/2/17

6- محل دریافت اسناد و مدارک شرکت در مناقصه: 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت ب��ه آدرس بزرگراه حکیم 
بین ش��یخ فض��ل ا... و بزرگراه یادگار ام��ام- پارک طبیعت 
پردیس��ان- اداره کل پشتیبانی، فنی و مهندسی، دبیر خانه 

مناقصات و امور قراردادها )تلفن تماس 42781769(
7- اخذ مدارک از شرکت کنندگان حداکثر 10 روز کاری 
پس از پایان مهلت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 

1393/2/31 می باشد.
8- جلس��ه بازگش��ایی پاکات روز یک ش��نبه 1393/3/4 
ساعت 11 صبح در سالن جلس��ه معاونت توسعه مدیریت، 
حقوقی و امور مجلس می باش��د. )حضور افراد ذیربط با ارائه 

معرفی نامه در جلسه آزاد می باشد.(
9- هزینه چاپ دو نوبت آگهی با برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه حفظ و نگهداری و نظافت 
فضای سبز پارک طبیعت پردیسان سازمان حفاظت محیط زیست

م الف 415

آگهی تغییرات شرکت مهندسی پناه ساز الوند 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

324733 و شناسه ملی10820013990

بارکد 6763785

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده مورخ 
1392/11/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
مؤسس��ه حسابرسی آبان ارقام پارس با ش م 10320610350 بسمت 
بازرس اصلی و حس��ین سعیدی فرد با کدملی 3874454398 بسمت 

بازرس علی البدل برای سال مالی 1392 انتخاب گردیدند.

م الف 24643

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/12/1 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

آقای فضل اله جواهری با کدملی 1229514082 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای جواد علیزاد صابر با کدملی 1377742318 
به س��مت نائب رئیس هیئت مدی��ره و آقای عبدال��ه جواهری با 

کدملی 0053874315 به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته، 
ب��روات، قرارداده��ا ، اس��ناد رس��می و امثالهم ب��ه امضاء رئیس 
هیئت مدی��ره و نایب رئی��س هیئت مدیره و ی��ا مدیرعامل متفقا 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

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

آگهی تغییرات شرکت بید وایر ایران 
سهامی خاص به شماره ثبت 80965 

و شناسه ملی 10101256342 

م الف 24635

بارکد 6827886

آگهی تغییرات  شرکت صنعتی بهسازان سیمین 
سهامی خاص به شماره ثبت114388 

و شناسه ملی10101580295

بارکد 6828053

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده مورخ 
1392/11/6 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور 
از جمل��ه چک، س��فته و برات با امضای رئی��س هیئت مدیره و یا نائب 
رئی��س هیئت مدیره و یا مدیرعامل ش��رکت دو نفر از س��ه نفر با مهر 
شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل با مهر شرکت 

معتبر می باشد.

م الف 24634

اولين نشريه مخصوص بانوان با مطالب متنوع و خواندني 
شنبه ها بصورت سراسري منتشر مي گردد 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

م��ورخ1392/12/18 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: مؤسس��ه 

حسابرس��ی و بهبود سیس��تمهای مدیریت حسابرس��ین به 

ش��ماره  ثبت6870 و شناس��ه10100316991 به س��مت 

ب��ازرس اصلی و مؤسس��ه حسابرس��ی هدف هم��کاران به 

ش��ماره ثبت27442 و شناس��ه ملی 10320537520 ب��ه 

س��مت بازرس علی البدل برای مدت یکس��ال مالی انتخاب 

گردیدند.

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

آگهی تغییرات شرکت سازه پایدار امور زیربنائی
 و بهره برداری باغ آسمان شرکت  سهامی خاص 

به شماره ثبت391762 و شناسه ملی10320423388

م الف 24640

بارکد 6885594

در تاری��خ 1392/11/12 ب��ه ش��ماره ثب��ت 450260 در اداره 
ثبت ش��رکتها و موسس��ات غیرتج��اری تهران به شناس��ه ملی 
10980083184 ثب��ت و امضاء ذیل دفات��ر تکمیل گردیده که 

خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
به موجب نامه شماره 21/92/16482 مورخ 1392/11/12 اداره 
ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان ساوه و مس��تند به صورتجلسه 
مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده م��ورخ 1392/10/22 مرکز اصلی 
ش��رکت نگین سپید آسمان )س��هامی خاص( به نشانی تهران خ 
شهید بهشتی میدان تختی بلوار صابونچی یا مهناز پ 2 طبقه 1 
کدپس��تی 1533613517 انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و 
موسسات غیرتجاری تحت شماره 450260 به ثبت رسیده است.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

انتقال شرکت نگین سپید آسمان
 )سهامی خاص(

م الف 24638

بارکد 6870574

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1392/11/6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

خانم راضیه ش��هبازی کد ملی 0083575359 به سمت بازرس 
اصلی و آقای محمد حنیفه لو کد ملی 0084407026 به س��مت 

بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
اعض��ا هیئ��ت مدیره برای مدت دو س��ال بش��رح ذی��ل انتخاب 

گردیدند: 
آقای رضا بیدار  قرکانلو کد ملی 0084471719 به سمت رئیس 

هیئت مدیره 
آق��ای علیرضا بیدار قرکانلو به ش��ماره مل��ی 1650175353 به 

سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
 خانم تل ناز بیدار قرکانلو به شماره ملی 1461434599 به سمت 

عضو هیئت مدیره
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت پترو سازه استحکام 
سهامی خاص به شماره ثبت 360630 

و شناسه ملی 10320135366

م الف 24624

بارکد 6750249

دس�تگاه مناقصه گزار: وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی

موضوع مناقصه: خرید تجهیزات سخت افزاری مرکز داده
مهل�ت دریاف�ت اس�ناد: از تاری��خ 1393/2/9 لغایت 

1393/2/17
مدارک م�ورد نیاز جهت دریافت اس�ناد: معرفی نامه 

کتبی شرکت متقاضی
مهلت ارس�ال پیشنهاد: تا س��اعت 14:30روز یکشنبه 

مورخ 1393/2/28
میزان تضمین شرکت در مناقصه: 2/000/000/000 )دو 

میلیارد( ریال به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماه
محل دریافت اس�ناد: دبیرخانه مرکزی وزارت بهداشت 
واق��ع در ش��هرک قدس )غ��رب(- خیابان س��یمای ایران 
س��اختمان مرک��زی وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 

پزشکی- طبقه همکف
م��ورخ  دوش��نبه  روز  پیش�نهادها:  گش�ایش  زم�ان 

1393/2/29
لطفا برای کس��ب اطالعات بیش��تر به پایگاه ملی اطالع رسانی 
مناقصات به نشانیhttp://iets.mporg.ir  مراجعه نمایید.

آگهی مناقصه عمومی 
)یک مرحله ای(

شماره مناقصه 93/2-10

اداره کل خدمات پشتیبانی و رفاهی
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

م الف440

سال هفتادو دوم q  شماره q 20762  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( سه شنبه9 اردیبهشت q  1393 29 جمادی الثانی q  1435 29 آوریل2014

خبر ویژه

صفحه2

یادداشت روز

* این هفته 4 نفر از فتنه گران که به خارج از کشور متواری شده اند غیابا محاکمه و محکوم شدند.
* کشف مشروبات الکلی از بند 350 اوین صحت دارد و این مشروبات با استفاده از میوه و وسایلی که در زندان به 

زندانی داده شده تهیه شده است.
* مدیرعامل یکی از بانک ها که س��ابقا پرونده مفتوحی در فس��اد 3 هزار میلیاردی داشت در رابطه با پرونده بابک 

زنجانی بازداشت شده است.
* در پرونده یکی از باشگاه های فوتبال که موضوعی مشترک بین ورزش و ستاد سوخت است، 8 نفر به عنوان متهم 
تحت تعقیب هستند که 3 نفر آنها بازداشت و 5 نفر دیگر با قرار وثیقه آزاد هستند.                          صفحه2

دیروز در دوربرگردان آزادگان

واژگونی اتوبوس
8 کشته و 25 زخمی بر جای گذاشت

انتقام از انقالبیون مسلمان مصر

720 نفر محکوم به اعدام
491 نفر حبس ابد

* رئیس ش��ورای هماهنگی بانک ه��ای دولتی: نرخ 
سود سپرده های روزشمار و کمتر از 3 ماه 10 درصد، 
3 تا 6 ماه 14 درصد، 6 تا 9 ماه 16 درصد، بیش از 
9 ماه تا کمتر از یک س��ال 18 درصد و سپرده های 

یک سال 21 یا 22 درصد تعیین شده است.

* طهماس��ب مظاهری: پرداخت س��ود 25درصد 
ب��ه ب��اال ی��ا از راه قاچ��اق ب��ه دس��ت می آی��د

 یا نزول خواری.
* جزئیات پاداش و جریمه مش��ترکان برق خانگی 
اعالم شد.                                          صفحه4

حداکثر سود بانکی
21 درصد تعیین شد

* ت��داوم اعتصاب غذای بازداشت ش��دگان در 

زندان های رژیم آل خلیفه.

* نماینده مجلس عراق: احتمال پیروزی مالکی 

در انتخابات زیاد است.

* اعت��راض مردمی در فیلیپی��ن علیه قرارداد 

نظامی 10 ساله واشنگتن و مانیل.

*جان ک��ری: اس��رائیل در حال تبدیل ش��دن 

به یک دولت آپارتاید است.            صفحه آخر

یک پایگاه مهم تروریست ها در مرز ترکیه
به تصرف ارتش سوریه درآمد

اژه ای: مردم در طومار بلند خود درخواست کرده اند

اشد مجازات برای سران فتنه 88

تنور گرم 
انتخابات 

عراق
صفحه2

* آران و بیدگل خروشید!
* حرف های درگوشی خاتمی درباره منافقین خداجو!
* مردم چه انتظاری از مصاحبه رئیس جمهور دارند؟

بازداشتی فتنه را
با هیئت مدیره استقالل چه کار؟!

* دادگاه جنای��ی مص��ر محم��د بدیع و 719 نف��ر از اعضا و ه��واداران 
اخوان المسلمین مصر را به مرگ محکوم کرد.

* بیش��تر این افراد در جریان تحصن معروف میدان های رابعه العدویه و 
النهضه دستگیر شده بودند.

* در جریان این تحصن پلیس مصر دستکم 500 نفر از مردم را قتل عام 
کرد.

* دادگاه محمد مرس��ی، به همراه 35 نفر دیگر از اخوانی ها نیز به اتهام 
»جاسوسی« پشت درهای بسته برگزار شد.

* پیش از این نیز دادگاه جنایی مصر 529 نفر را به مرگ محکوم کرده 
بود که برخی اعتراض ها مانع از اجرایی شدن آنها شده است.

* کارشناس��ان معتقدند صدور چنین احکام جنون آمیزی با هدف ایجاد 
رعب و وحشت صورت می گیرد.

* برخی کارشناس��ان معتقدند، احتمال اجرایی شدن این احکام ضعیف 
است چرا که تبعات بسیار سنگینی برای دولت نظامی مصر به دنبال دارد.

* احکام انتقامجویانه دادگاه نظامی مصر به تیتر نخست رسانه های جهان 
تبدیل شده است.                                                    صفحه آخر

* رئی��س جمهور در دیدار با وزیر 
خارجه اتری��ش: نباید تحریم های 
یکجانبه اتحادی��ه اروپا مانعی در 

روابط اقتصادی دو کشور باشد.
* امروز ش��رایط ایران در موضوع 
هسته ای و گفت وگو با 1+5 نسبت 

به گذشته متفاوت است.

روحانی در دیدار با وزیر خارجه اتریش:

می توانیم در مدت توافق اولیه
 به نتیجه نهایی با 1+5 برسیم

* جدای از نتیجه مذاکرات باید تبادالت مواد غذایی و دارویی با س��هولت 
انجام شود چرا که این گونه فشارها با موازین حقوق بشری در تعارض است.
* خوش��بختانه ای��ران و اتریش در زمینه حل مس��ائل خاورمیانه از جمله 

موضوع سوریه نظر واحدی دارند.
* 1+5 به این نتیجه رس��یده اس��ت که تهدید و تحریم راه حل مناس��بی 
نیست و باید از طریق مذاکرات سیاسی اقدام شود.                    صفحه3

* رئیس مرکز اطالع رسانی پلیس راهور تهران : یک دستگاه اتوبوس شرکت 
واحد بخش خصوصی که از شمال به جنوب بزرگراه آزادگان در باند کندرو 
در ح��ال حرک��ت بود قصد ورود به بزرگراه حکیم ش��رق را داش��ت که در 
راستگرد این ورودی واژگون می شود.                                    صفحه11

عکس: حسین مرصادی


