
اداره کل راه و شهرس�ازی استان مرکزی به نمایندگی از طرف سازمان 
ملی زمین و مس��کن، در نظر دارد به استناد مصوبه44/ ه ن مورخ 93/4/25 
هیئت نمایندگی س��ازمان ملی زمین و مس��کن، تع��داد 3 واحد تجاری در 
شهر اراک جنب مسجد مسکن مهر امام صادق)ع( انتهای هپکو از پالک43 
تفکیکی از 9383 فرعی از 14 اصلی را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان 

تأسیس واحد تجاری واگذار نماید.
1- تج�اری دوب�ر ب�ه مت�راژ 28مترمرب�ع ب�ه قیم�ت کارشناس�ی 

2/550/000/000ریال.
2- تج�اری جن�ب دوبر به مت�راژ 28مترمربع به قیمت کارشناس�ی 

2/450/000/000ریال.
3- تجاری نانوایی به قیمت کارشناسی 2/250/000/000ریال.

ل��ذا کلیه متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ 1393/6/15 فرم ش��رکت در 
مزایده )ذیل این آگهی( را با قیمت پیشنهادی خود از طریق پست سفارشی 
به نشانی مدیریت امالک این اداره کل واقع در اراک، میدان امام خمینی)ره( 
س��ه راه خمین ساختمان ش��ماره2 اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی 

صندوق پستی 3818998174 ارسال نمایند.
* شرایط شرکت در مزایده:

1- براس��اس بند »د« تبصره 3 الیحه قانون منع مداخله کارمندان دولت در 
معامالت دولتی، کارکنان دولت از شرکت در این مزایده منع گردیده اند.

2- متقاضیان بایستی همراه با ارسال تقاضای کتبی و اعالم مبلغ پیشنهادی، 
جهت تضمین ش��رکت در مزایده، معادل 5٪ قیم��ت پایه طبق جدول فوق 
را ب��ه صورت ضمانتنامه بانکی اقدام و اصل ضمانتنامه بانکی را به پیوس��ت 

تقاضای شرکت در مزایده ارسال نمایند.
3- به پیشنهادهای مبهم، فاقد سپرده یا کمتر از 5درصد؛ یا ارسال شده در 

خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- برنده مزایده بایس��تی حداکثر ظرف 10 روز پس از اعالم اسامی برندگان 
)از طریق تابلو اعالنات این اداره کل( نسبت به واریز کل وجه پیشنهادی در 

مزایده اقدام نموده و رس��ید آن را به واحد ام��ور مالی این اداره کل تحویل 
نماید.

5- عدم پرداخت به موقع وجه توسط برنده مزایده به منزله انصراف از خرید 
تلقی شده و سپرده متقاضی به نفع این اداره کل ضبط خواهد شد.

6- انتقال سند مالکیت مشروط به تسویه حساب با امور مالی اداره کل راه و 
شهرسازی استان مرکزی می باشد.

7- کلیه هزینه های مربوط به واحد، تفکیک- عوارض شهرداری- و مالیات و 
غیره برعهده برنده مزایده می باشد.

8- اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی در قبول یا رد تقاضا مختار است.
9- باتوج��ه به ارائه مجوز از مراجع ذیصالح مزایده با ارس��ال یک پاکت نیز 

بازگشایی خواهد شد.
* توضیحات:

1- روی پاکت ارسالی قید گردد: مربوط به آگهی شماره )ر-ش-93-15(
2-پاکتهای مزایده در تاریخ 93/6/18 بازگشائی می گردد.

3- اس��ناد و مدارک ش��رکت در مزایده باید به ترتیب زی��ر در پاکت اصلی 
ارسال قرار داده شود:

1-3- پاکت »الف« مربوط به ضمانتنامه بانکی با قید مربوط به شماره آگهی 
و ردیف مورد نظر روی پاکت )ر-ش-93-15(

2-3- پاک��ت »ب« مرب��وط به اس��ناد و م��دارک هویتی متقاض��ی و طرح 
پیشنهادی متقاضی جهت اجرا موضوع مزایده با قید مربوط به شماره آگهی 

و ردیف موردنظر روی پاکت )ر-ش-93-15(
3-3- پاکت »ج« مربوط به تکمیل فرم پیش��نهاد قیمت بطور کامل و خوانا 
بدون خط خوردگی با قید مربوط به ش��ماره آگه��ی و ردیف موردنظر روی 

پاکت)ر-ش-93-15(
4-ی��ک نس��خه از ای��ن آگه��ی در س��ایت اینترنت��ی اداره کل به نش��انی:

www.Rumarkazi.ir موجود است.

»آگهی مزایده عمومی« )ر-ش-93-15(

فرم شرکت در مزایده
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نوبت دوم

م الف653

روابط عمومی
 اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی

بارکد 7451561

آگهی تغییرات 
شرکت سیمای توسعه کار 

شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت389590 

و شناسه ملی10320399467
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی س��الیانه 
م��ورخ 1392/4/10 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د: روزنامه 
کثیراالنتش��ار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت سیمای 

توسعه کار انتخاب شد.
مؤسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی 10100188574 به 
عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی 
3781840824 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال 

مالی انتخاب گردید. 
تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1391/12/30 

به تصویب رسید.

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

م الف37225

بارکد 1874253

آگهی تغییرات شرکت تولید 
مسکن خاور شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت133895 
و شناسه ملی10101771391

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
م��ورخ 1392/12/11 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د: بنیاد 
انقالب اسالمی شناس��ه ملی10100171920  مستضعفان 
ای��ران  مس��کن  و  عم��ران  تخصص��ی  م��ادر  ش��رکت  و 
شناسه ملی10260319055 و شرکت مادر تخصصی مالی 
و س��رمایه گذاری سینا شناس��ه ملی 10340058917 به 

سمت اعضا هیئت مدیره بمدت 2سال انتخاب گردیدند.

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

م الف74732

بارکد 7931985

آگهی تغییرات شرکت خدمات 
بیمه ای یاوران زندگی سهامی خاص 

به شماره ثبت194128 
و شناسه ملی10102360402

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/9/3 
و مجوز ش��ماره 934032596 م��ورخ 93/1/25 بیمه مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ماده 23 اساسنامه شرکت به شرح ذیل تغییر و اصالح گردید.

شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از سه عضو اصلی، که 
بوس��یله مجمع عمومی عادی برای مدت دو س��ال انتخاب 

می شوند اداره خواهد شد.

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

م الف74740

بارکد 2001402

آگهی تغییرات شرکت مروارید 
نقش طوس مشهد سهامی خاص

 به شماره ثبت 195768 
وشناسه ملی 10102376489

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مورخ 
1393/5/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

خانم پروین خلیق ک. م 0048070106 به سمت 
رئی��س هیئت مدیره و خانم زه��ره رفیعی ک. م 
0490506976 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و آق��ای جعفر بختیاری ک. م 0492404771 به 
س��مت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت 

دوسال انتخاب گردید.
کلی��ه اس��ناد و اوراق بهادار وتعهدآور ش��رکت به 
امض��اء رئیس هیئت مدی��ره ومدیرعامل همراه با 

مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها
 و موسسات غیرتجاری تهران

م الف74727

بارکد 7839065

آگهی تغییرات شرکت خدماتی 
زیارتی ناجی سفر سهامی خاص 

به شماره ثبت 173998 
و شناسه ملی 10102164038

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده م��ورخ 1392/10/18و مجوز ش��ماره 
12740/ ال��ف  ت مورخ 1392/11/29 س��ازمان 

حج و زیارت تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی عامر مشاورتهران بشناسه ملی 
10100526298 ب��ه عنوان بازرس اصلی و خانم 
معصومه شعبان به ش��ماره ملی 0043716946 
به عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی 

انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب س��ود و زیان سال مالی 1391 

بتصویب رسید. 
اداره ثبت شرکتها
 و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

م الف 74721

)شنیس��ل مرغ، کتلت آماده، کوکو سیب زمینی آماده و 
کوکوسبزی آماده(

گروه هفت: شامل صیفی جات آماده )انواع سبزی پاک 
شده آماده، باقالی سبز آماده و ساالد تک نفره(

گروه هشت: شامل 7 قلم انواع نوشیدنی گازدار )نوشابه، 
دلستر و آب معدنی(

گروه نه: شامل 10 قلم شوینده ها )مایع دستشویی، مایع 
ظرفشویی، سفیدکننده، پودر ماشین، پودر دست و...(

گروه ده: ش��امل 35 قلم انواع تنظیفات و ظروف یکبار 
مصرف )دستمال کاغذی، لیوان یکبار مصرف و...(

ش��ماره تلفن تماس جهت کس��ب اطالعات بیش��تر: 
021-73953327

ضمن�ا هزینه درج آگهی از برنده مناقصه دریافت 
می گردد.

پش�تیبانی مرکز نیروی دریای�ی ارتش جمهوری 
اس�امی ایران درنظر دارد اقالم مش��روحه ذیل را از 
طری��ق مناقصه عمومی تهیه و خری��داری نماید. لذا از 
متقاضیان واجد ش��رایط دعوت می گردد از تاریخ نشر 
آگهی به مدت 10 روز جهت دریافت اوراق و مشخصات 
مناقص��ه ب��ه آدرس: ته��ران- میدان رس��الت- انتهای 
خیاب��ان نی��روی دریایی- پادگان کوه��ک- مرکز آماد 

پشتیبانی نداجا مراجعه نمایند.
گروه یک: شامل )برنج ایرانی و برنج هندی(

گروه دو: ش��امل 38 قلم مواد غذایی )روغن، تخم مرغ، 
حلوا شکری، زعفران و...(

گروه سه: شامل 7 قلم پروتئینی )گوشت گرم گوساله و 
گوسفندی، گوشت منجمد، مرغ تازه گرم و سینه فیله(

گروه چهار: شامل 7 قلم فرآورده های گوشتی )کالباس، 
همبرگر، پنیر پیتزا، خمیر پیتزا، قارچ(

گروه پنج: ش��امل 7 قلم فرآورده های لبنی )ماست یک 
نفره ساده، ماست موسیر، دوغ و...(

گروه ش��ش: ش��امل 4 قلم غذاهای آماده و نیمه آماده 

نیروی دریایی

آگهی مناقصه عمومی سال 1393
شماره )1(

فرماندهی پشتیبانی مرکز نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران

م الف 2057

سال هفتادو سوم q  شماره q 20857  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( چهار شنبه 5 شهریور q  1393 30 شوال q  1435 27 آگوست 2014

خبر ویژه

* حضور 1250 کارش��ناس داخل��ی و خارجی در دهمین 
همایش بین المللی انرژی تهران.

* معاون وزیر نیرو: در این همایش که از دیروز در تهران آغاز 
به کار کرد کارشناسانی از کشورهای آلمان، کانادا، آمریکا، 
بلژیک، هنگ کنگ، ترکیه، لبنان و هند سخنرانی می کنند.

اع��الم  ان��رژی  اعتب��اری  کارت  ط��رح  جزئی��ات   *
شد.

* وزیر ارتباطات: ارسال عکس و تماس تصویری تلفن های 
همراه مسدود است.                    

صفحه4

اسقاط4 خودروی فرسوده
در ازای واردات یک خودرو

* س��رکرده داع��ش اعت��راف ک��رد؛ ه��دف از حمله به 

عرسال لبنان راه اندازی جنگ طایفه ای بود.

* همزمان با تشییع جنازه سیاه پوست 17 ساله، پلیس 

آمریکا 2نوجوان دیگر را در شیکاگو به قتل رساند.

* 34 ش��هید و 70 مج��روح در سلس��له انفجاره��ای 

تروریستی بغداد.

* همکاری های نظامی با آمریکا، رئیس جمهور فیلیپین را 

در آستانه استیضاح قرار داد.                      صفحه آخر

پس از قبایل و نظامیان یمن
پارلمان نیز به مخالفان پیوست

آتش بس پس از 7 هفته

جروزالم پست: ایران برنده
و اسرائیل بازنده اصلی جنگ غزه

در اعتراض به جنایات صهیونیست ها صورت گرفت

ممانعت از ورود کشتی کاالهای اسرائیلی به بندر واشنگتن

* س��اکنان س��یاتل و شیکاگو در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اجازه پهلو گرفتن به کشتی حامل 
کاالهای اسرائیلی را ندادند.

* معترضان اعالم کردند هدف آنها بسته شدن تمام بنادر آمریکا به روی کشتی های اسرائیلی است.
* برخی شخصیت های اسرائیلی نیز از شرکت های اروپایی خواستند کاالهای رژیم صهیونیستی را تحریم کنند.

* بلفاست ایرلند نیز صحنه اعتراض های ضد صهیونیستی به دلیل جنایات این رژیم در غزه بود.         صفحه آخر

* مدیحه روزنامه زنجیره ای برای مردی که دوستش ندارد
* به جای بازی با افکار عمومی بورسیه های غیرقانونی را معرفی کنید

* احتمال توافق با آمریکا کمتر از زمان مذاکرات ژنو است      صفحه2

آغوش باز آمریکا به روی بورسیه های ایرانی

مسیری که هرگزتحریم نشد
صفحه8

* جنبش مقاومت اس��المی فلس��طین )حماس( با تایی��د خبر آتش بس، 
دستیابی به توافقی درباره آتش بس بلند مدت را پیروزی مقاومت خواند.

* آتش بس شامل از سرگیری مذاکرات غیرمستقیم درباره فرودگاه، بندر، 
اسرای فلسطینی، بازگشایی فوری گذرگاه ها و بازسازی و آغاز کمک رسانی 

فوری می شود. این مذاکرات قرار است یک ماه دیگر از سرگرفته شود.
* روزنامه صهیونیس��تی جروزالم پس��ت: برنده واضح و آشکار این جنگ 
ایران است و این به شدت به زیان اسرائیل است چرا که ایران اولین تهدید 

برای موجودیت اسرائیل است.
* رس��انه های رژیم صهیونیس��تی: اس��رائیل بر اثر حمله به غزه و پاس��خ 

موشکی گروه های فلسطینی از نظر اقتصادی و اجتماعی فلج شده است.
* یک منبع بلندپایه امنیتی رژیم صهیونیستی: پیشرفت مقاومت فلسطین، 
غافلگیری پیش بینی نشده است و قدرت آن قابل مقایسه با 2008  نیست.
* امروز گروه های فلسطینی دارای ارتشی مسلح به معنای واقعی هستند، ارتشی 
که می تواند مقابل ما بایستد و هنگام ورود ما به غزه از این سرزمین دفاع کند.

* هرکس این گروه ها را دستکم بگیرد معنای جنگ واقعی را درک نکرده 
و نمی تواند این تغییر ملموس را حس کند.

* گروه های فلس��طینی در 6 سال گذشته از ما غافل نبودند و با شرایطی که 
اکنون دارند بهترین گزینه، آتش بس و مذاکره با آنان است.       صفحه آخر

یادداشت میهمان

مقامات امنیتی اردن:

تجاوز پهپاد رژیم صهیونیستی به آسمان ایران
از پایگاه  هوایی عربستان صورت گرفته بود

وزیر کشور:

 80 درصد فرمانداران را عوض کرده ایم

* پایگاه خبری »ورلدنت دیلی«: 
کم��ک عربس��تان به اس��رائیل 
در ارس��ال پهپاد، ب��ا در اختیار 
ق��رار دادن یک��ی از پایگاه های 

هوایی اش بوده است.
* در نوامبر سال 2013 هیئتی 
از اسرائیل به عربستان سفر کرد 
تا امکان اس��تفاده از پایگاه های 
این کش��ور برای حمله به ایران 

را بررسی کند.

* سردار حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به همکاری 
کشورهای منطقه تصریح کرد: برد عملیاتی این پهپاد جاسوسی نشان 
می دهد که از سرزمین های اشغالی حرکت نکرده بلکه مبدأ پرواز یکی 

از کشورهای منطقه بوده است.
* سردار سالمی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در همایش بسیج 
کارمندان: واکنش های ما به رژیم صهیونیستی عملیاتی است و دشمنان 

این را می بینند، می فهمند و حس می کنند.
* اگر کرانه باختری مس��لح ش��ود محو رژیم صهیونیس��تی به صورت 
اتوماتیک اتفاق می افتد.                                               صفحات2 و3

* رحمانی فضلی وزیر کش��ور در نشس��ت خب��ری: در زمینه انتخاب 
فرمانداران با اعضای ستاد انتخاباتی رئیس جمهور هم مشورت می کنیم.

* وزیر کش��ور با انتقاد از جنجال س��ازی برخی روزنامه های زنجیره ای، 
ادعای وابستگی فرمانداران به نمایندگان مجلس را رد کرد.      صفحه2 صفحه2

از تکریم دشمنان 
تا 

تهدید دوستان!

بازی تاکتیکی افراطیون
 با رئیس مجلس


