
شرکت آب و فاضالب ش�یراز درنظر دارد از طریق فراخوان عمومی اقدام 
به انتخاب مشاور واجد ش��رایط جهت، محدوده یابی، تعیین میزان نشت 
)هدر رفت واقعی( و هدر رفت ظاهری 400 کیلومتر شبکه آب منطقه 

جنوب شیراز به شرح زیر نماید.
1-محل اجرا: شهر شیراز

2-مدت اجرا: 6 )شش( ماه.
3-محل دریافت استعالم ارزیابی کیفی: شیراز- خیابان ساحلی شرقی- 
پل حر- اداره مرکزی ش��رکت آب و فاضالب ش��یراز- دبیرخانه شرکت تلفن: 

0711-2281156-8
4-برآورد اولیه: ندارد.

5-تاریخ شروع فروش استعالم ارزیابی کیفی: 93/5/26
6-تاری�خ نهائ�ي دریافت اس�تعالم ارزیاب�ی کیفی توس�ط متقاضی: 

93/5/30
7-تاریخ نهایی عودت پاکت استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 9 صبح روز 

شنبه مورخ 93/6/8
8-تاریخ بازگشایی پاکات استعالم ارزیابی کیفی: راس ساعت 11 صبح 

روز شنبه مورخ 93/6/8
9-به مدارکی که فاقد امضاء، مش��روط، مخدوش و مدارکی که بعد از انقضاء 

مدت مقرر در این آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10-اعتبار طرح از محل اعتبارات جاری می باشد.

ش��ماره  حس��اب  ب��ه  واری��ز  )ری��ال(   100/000 اس�ناد:  11-قیم�ت 
0105699022004 بانک ملی مرکزی بنام شرکت آب و فاضالب شیراز.

12-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در استعالم ارزیابی کیفی درج شده است.

13-هزینه چاپ دو نوبت آگهی در روزنامه کیهان بعهده برنده می باشد.
http://iets.mporg.ir  :وب سایت جهت اطالعات بیشتر آگهی مناقصه*

 www.tender.nww.co.ir     www.abfa-shiraz.com می باشد.
*مشاورانی که دارای رتبه بندی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست 
جمهوری در پایه 3 یا باالتر رش��ته »تاسیس��ات آب و فاضالب« بوده و دارای 
س��وابق کاری مس��تند در زمینه موضوع فراخوان هس��تند، می توانند با اعالم 

آمادگی کتبی نسبت به دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی اقدام نمایند.
*با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 
کلیه ش��رکت کنندگان می بایست در پایگاه مذکور به آدرس ذیل ثبت نام کد 
کارب��ری دریافت نمایند و همراه با پاکت اس��تعالم ارزیابی کیفی کد کاربری 
http://iets.mporg.ir                                       .را تحویل دهند

فراخوان عمومی انتخاب مشاور 
به شماره 414/14410 

مورخ 93/4/22 )تجدید(

شرکت آب و فاضالب شیراز

شرکت آب و فاضالب شیراز

موضوع آگهی: 
  P/F"OVAL" خرید

سیستم میترینگ
ب��رای کس��ب اطالعات بیش��تر به س��ایت این ش��رکت 

WWW.BAORCO.IR  مراجعه نمایید.

آگهی مناقصه عمومی 

 روابط عمومی 

شرکت پاالیش نفت بندرعباس 
)سهامی عام(

با اخذ سپرده
نوبت دوم

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

1393/3/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1392 به تصویب رسید.

موسسه حسابرسی و خدمات آگاهان تدبیر پارسیان بشناسه 

ملی 10100525185 به س��مت بازرس اصلی و آقای رضا 

جمالی به بش��ماره ملی 04524843409 به  سمت بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

به��روز عزیزخانی به ش��ماره ملی 4410921916 بس��مت 

رئی��س هیئت مدی��ره و رض��ا رحمت الهی به ش��ماره ملی 

0066813492 بس��مت مدیرعام��ل و عضو هیئت مدیره و 

علی نیک سرشت چماچایی به شماره ملی 2592624211 

به س��مت نایب رئیس هیئت مدی��ره برای باقی مانده مدت 

تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات ،

قرارداده��ا و عقود اس��المی و اوراق عادی و اداری با امضای 

مدیرعامل منفردا به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت آشیان پترو 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 338040 

و شناسه ملی 10103733324

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1393/3/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ش��رکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و آقای 

علیرض��ا زاه��دی ک.م 0036125601 به س��مت مدیر 

تصفیه انتخاب شد. آدرس مدیر تصفیه تهران- تهرانپارس 

خیابان احس��ان نبش خیابان طباطبائ��ي پالک 2 طبقه 

سوم واحد 6 کدپستی 1657786791 می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی کا آم 
سهامی خاص

 به شماره ثبت 115236 
و شناسه ملی 10101588594

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

در تاریخ 1393/4/16 به ش��ماره ثبت 457041 به شناس��ه ملی 
14004202559 ثب��ت و امض��ا ذی��ل دفاتر تکمی��ل گردیده که 

خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
موض��وع ش��رکت: انجام کلی��ه فعالیت های معدنی ش��امل خرید، 
ف��روش، اکتش��اف، اس��تخراج، بهره ب��رداری، راه ان��دازی خطوط 
بهره ب��رداری از معادن فلزی رنگین ش��امل: مس، س��رب، روی به 
روش هیدرومتال��ورژي به ویژه هیپ لیچین��گ؛ انجام فعالیت در 
زمینه مصالح ژئوتکنیک ش��امل خرید، فروش، صادرات و واردات، 
مطالع��ات ژئوتکنیک، مطالع��ات زمین شناس��ی و لرزه خیزی در 

صورت لزوم پس از اخذ مجوز الزم.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت:
تهران، اتوبان س��تاری کوچه انصاری پالک 19 واحد 10 کدپستی 

1473966713
س��رمایه ش��رکت: مبلغ 10/000/000ریال منقسم به 100 سهم 
100/000ریال��ی که تعداد 100 س��هم با نام و 0 س��هم آن بی نام 
می باش��د که مبلغ 3/500/000 ریال توسط موسسین طی گواهی 
بانکی ش��ماره 9343ص 332 مورخ 93/2/6 نزد بانک پاس��ارگاد 
ش��عبه کوی دانش��گاه پرداخت گردیده اس��ت و الباقی سرمایه در 

تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:

1- میثم رازی فر به س��مت نایب رئیس هیئ��ت مدیره 2- مهدی 
امینی به س��مت رئیس هیئت مدیره 3- پریس��ا احدی به س��مت 
مدیرعامل به مدت دوس��ال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب 

گردیدند.
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت 
با امض��ای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت 

معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بازرس اصلی و علی البدل:
 پریسا سیدآبادی به شماره ملی 0452638798 به عنوان بازرس 

اصلی.
 ج��واد نقیعی به ش��ماره ملی 0558174345 ب��ه عنوان بازرس 

علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار شرکت: کیهان

تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت و معدن امین پالتین

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

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ1393/3/20 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آق��ای محم��د حس��ین ذوالفق��اری تهران��ی ب��ه کدمل��ی

0043216031 به سمت رئیس هیئت مدیره

آقای محمد بیدآبادی به کدملی0032280661 به س��مت 

عضو هیئت مدیره

آقای احمد بیدآبادی به کدملی 0041638158 به س��مت 

نائب رئیس هیئت مدیره

آقای عبدالحس��ین بیدآبادی به کدملی 0043821121 به 

سمت عضو هیئت مدیره

آق��ای میثم بیدآبادی به کدملی0075350671 به س��مت 

مدیرعامل )خارج از اعضای هیئت مدیره(

کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، 

برات و غیره به امض��ای 2 نفر از 4 نفر اعضای هیئت مدیره 

هم��راه با مهر ش��رکت و اوراق عادی مراس��الت و مکاتبات 

اداری ب��ه امضای مدیرعامل یا یک��ی از اعضاء هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت مدیریت مهندسی صبا 
سهامی خاص به شماره ثبت210279 

و شناسه ملی10102517680

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

م الف 1928

بدینوس��یله از متقاضی��ان تاس��یس داروخان��ه در ش��هر 
پاکدش��ت و حومه که صرفا تا قبل از تاریخ 1393/2/22 
درخواست خود را در حوزه مدیریت نظارت بر امور داروی 
دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهش��تی به ثبت رسانده  اند 
دع��وت بعمل می آی��د، حداکثر تا پایان وق��ت اداری روز 
ش��نبه 1393/6/22 جهت اعالم آمادگی و تکمیل مدارک 
خود در روزهای اداری به نشانی: تهران- خیابان ولیعصر- 
مقابل پارک س��اعی- خیابان آبش��ار- پالک 47 )مدیریت 

نظارت بر امور داروی دانشگاه( مراجعه نمایند.
ضمن��ا مهلت مذکور قابل تمدید نبوده و به هیچ عنوان به 
درخواست ها و مراجعات بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

 اطالعیه تاسیس داروخانه 
در شهر پاکدشت و حومه 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را براساس 
فهرس��ت بهای راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن 93 و فهرست بهای راهداری 93 به 

پیمانکاران واجد شرایط و تعیین صالحیت شده واگذار نماید.
لذا متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند برای دریافت اس��ناد مناقصه با در دس��ت 
داش��تن معرفی نام��ه جهت هر م��ورد از تاری��خ 93/5/26 لغایت 93/5/30 به نش��انی 
قزوین انتهای بلوار نوروزیان پش��ت صدا و س��یما- اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان 
قزوین اداره پیمان و رس��یدگی مراجعه و برای کس��ب اطالعات بیش��تر با شماره تلفن 
3659474-0281 تم��اس گرفت��ه و ی��ا ب��ه س��ایت http://iets.mporg.ir یا

 http://Qazvinroad.ir مراجعه نمایند.
مهلت تحویل اسناد تا ساعت 13 تاریخ 93/6/9 به آدرس فوق می باشد.

تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت اوراق مشارکت بی نام، ضمانتنامه بانکی 
و یا واریز وجه به حس��اب 217632334004 بانک ملی مرکزی شعبه سبزه میدان در 

وجه اداره کل راه و شهرسازی باشد.
هزینه اسناد مناقصه 200000 ریال فیش واریزی به حساب شماره 2176323306000 

به نام اداره کل راه و شهرسازی می باشد.
بازگش��ایی پاکات اس��ناد مناقصه در تاریخ 93/6/10 رأس ساعت 11 در اداره کل راه و 

شهرسازی استان قزوین می باشد.
1- بهس�ازی و روک�ش آس�فالت راهه�ای اصل�ی اس�تان قزوی�ن ش�امل محورهای 
شامی شاپ- دانسفهان، شامی شاپ- ابهر، جاده قدیم قزوین- تاکستان- آوج با مبلغ 

برآورد 170/501/664/396 ریال و مبلغ تضمین یک میلیارد و پانصد میلیون ریال
2- بهسازی و روکش آسفالت راههای اصلی استان قزوین شامل محورهای قزوین- 
بوئین زه�را، بوئین زهرا- س�ه راه�ی رحیم آب�اد، بوئین زهرا- س�اوه، بوئین زهرا- 
اشتهارد با مبلغ برآورد 274/424/571/229 ریال و مبلغ تضمین دو میلیارد ریال

آگهی مناقصه 
شماره 93/11 دو مرحله ای

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

 نوبت اول 

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی مورخ 

1393/3/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

علیرضا توانگری به ش��ماره ملی 0061262277 بسمت 

بازرس اصلی و آقای مرتضی عالیی چله  گران بشماره ملی 

0065493540 به س��مت بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت وابل نوش زیار 
سهامی خاص

 به شماره ثبت 350677
 و شناسه ملی 10103976220

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

سال هفتادو سوم q  شماره q 20849  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه16صفحه ویژه نامه خودرو و نیازمندي های ویژه تهران( دو شنبه 27 مرداد q  1393 21 شوال q  1435 18 آگوست 2014

صفحه2

يادداشت روز
خبر ويژه

* معترضان با نادیده گرفتن مقررات حکومت نظامی به خیابان ها ریختند و علیه پلیس آمریکا شعار دادند.
* پلیس آمریکا برای سرکوب معترضان به قتل نوجوان 18 ساله و سیاهپوست از گاز اشک آور استفاده کرد.

* تالش مقامات آمریکایی برای تبرئه پلیس قاتل، بر خشم و اعتراض مردم افزوده است.
* ده ها مامور اف.بی.آی از وحشت گسترش اعتراض ها برای تحقیق درباره این حادثه وارد »فرگوسن« شده اند.     
صفحه آخر

نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس:

150 نماینده موافق استیضاح وزیر علوم هستند

* 34 ه��زار واح��د مس��کن مه��ر تعاونی ه��ا 

هفته دولت واگذار می شود.

* پرداخ��ت 20 میلی��ارد توم��ان از مطالبات 

چایکاران شمال.

* هشدار درباره فروش اوراق تسهیالت مسکن 

از سوی مشاوران امالک.

* استقبال ابتکار از شکارگاه های خصوصی.

صفحات9،4و 10

مشترکان پرمصرف عالوه بر قطع آب
 جریمه نقدی می شوند

* عملی��ات هماهنگ در 4 اس��تان عراق برای 

سرکوب تروریست های داعش.

* مقاومت فلس��طین: حقوق ما تامین نش��ود 

برای جنگ طوالنی آماده ایم.

* تروریس��ت ها: در جن��گ علیه بش��ار اس��د 

اسرائیل به ما کمک می کند.

فری��اد معترض��ان در ش��هرهای جه��ان؛  *

اسرائیل را تحریم کنید.                صفحه آخر

بلومبرگ: داعش برای انجام عملیات در غرب
آماده می شود

تداوم اعتراض ها علیه نژادپرستی در آمریکا
حکومت نظامی هم جواب نداد

صفحه2

* »محمدجواد جباری« فارغ التحصیل حقوق: چند دست گشتن محصوالت توسط 
واس��طه ها، تفاوت کیفیت زیر و رو محصول بسته بندی شده، محاسبه وزن سبد به 
بهای خرید میوه و نارسایی نظارت، مسببان افزونی قیمت میوه هستند.    صفحه5

گزارش روز

نرخ میوه را از گرداب گرانی
نجات دهید

صفحه10

* ما تنها نظارت های قانونی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی را ک��ه در چارچوب ان پی تی و پادمان باش��د 

می پذیریم.
* ایران در صورت دس��تیابی به توافق نهایی با 5+1 
در حد مورد نیاز خود به غنی سازی در داخل کشور 
ادام��ه خواهد داد و طرف مقابل نیز باید تحریم های 

دوجانبه و چندجانبه و بین المللی را بردارد.

* ته��ران در مذاک��رات خود با کش��ورهای 1+5 و 
آژانس بین المللی انرژی اتمی جدی اس��ت و چیزی 
بیش از حق خود از جمله غنی س��ازی برای اهداف 

صلح آمیز را نمی خواهد.
* آمان��و: آژانس بین المللی ان��رژی اتمی از طوالنی 

شدن فرآیند مذاکرات ناخرسند است.
صفحه3

در دیدار با آمانو

روحانی: توان موشکی ایران
به هیچ وجه قابل مذاکره نیست
دی

صا
 مر

ین
حس

س:
عک

نسخه ای قدیمی
برای 

دولت جدید

گزارش مستند کیهان از مدیریت یکساله در وزارت علوم

سقوط رتبه علمی ایران
دانشگاه ها به کدام سو می روند؟!

* در دولت یازدهم تولید مس��تندات علمی کش��ور به کمتر از 39 هزار مقاله 
کاهش یافت و ایران با 2 پله سقوط در رتبه بندی جهانی به مقام هفدهم رسید!
* این س��قوط رتبه در حالی  اس��ت که ایران در سال 1391)2012( با تولید 
بیش از چهل هزار مستند علمی و احراز رتبه پانزدهم بین المللی، 1/6 درصد 
کل علم جهان را تولید کرد که در تاریخ دانشگاهی کشور بی سابقه بوده است.

* آمار مربوط به 4 ماهه نخس��ت سال 2014 میالدی نشان می دهد که در 
ای��ن مدت ای��ران تنها 10هزار مدرک در مجالت معتبر بین المللی منتش��ر 

کرده است. 
* ارقام مربوط به طرح های کالن ملی در دانشگاه ها نشان دهنده کاهش قابل 
مالحظه این پژوهش ها در طول س��ال گذش��ته است به طوری که 47 طرح 

کالن ملی، در آخرین جلسه وزارت علوم به 8 طرح کاهش یافت!
* علی رغم نیاز ش��دید کشور به شتابگیری تولید علمی و ثبات مدیریتی، با 
سیاسی کاری وزیر علوم، مهمترین دانشگاه های کشور، کماکان با سرپرست 

اداره می شوند!
* دانشگاه تهران به عنوان مرجع علمی کشور و مهم ترین تولیدکننده علم در 

منطقه در طول یکسال گذشته 2 سرپرست به خود دیده است!
* رحیم پور ازغدی عضو شورای عالی انقالب فرهنگی: وزارت علوم در جهت 

غیرعلمی کردن دانشگاه ها و حتی اغتشاش حرکت می کند.
* 40 تش��کل دانشجویی با حمایت از اس��تیضاح وزیر علوم، خواستار اقدام 
قاطع و بدون اهمال مجلس شدند.                                               صفحه2

ترور شخصیت استیضاح کنندگان
تقلید افراطیون از حلقه انحرافی

* دشنام به منتقدان دولت کدام گره را از کار روحانی باز می کند؟


