
درنظر  بوشهر  استان  مالیاتی  امور  کل  اداره 
دارد اقالم مشــروحه ذیــل را از طریق مناقصه 
عمومــی خریــداری نماید. لذا از شــرکت هایی 
که دارای تائید صالحیــت و رتبه بندی با اعتبار 
حداکثر یک سال براساس آئین نامه رتبه بندی و 
احراز شــرکت های انفورماتیک و اصالحی بعدی 
آن با دریافت گواهینامه از دبیرخانه شورای عالی 
انفورماتیک، شماره اقتصادی و سایر صالحیت ها 
دعوت می شــود تا با در دست داشتن معرفی نامه 
کتبی از تاریخ 1394/2/13 تا پایان وقت اداری 
1394/2/23 جهت دریافت اســناد مناقصه به 

آدرس زیر مراجعه نمایند.
1- فهرست اقالم مورد نیاز:

تعداد 105 دســتگاه رایانه )طبق مشخصات 
مندرج در اسناد مناقصه(

2- فرصت تحویل اســناد مناقصه: از تاریخ 
1394/2/27 تــا پایان وقــت اداری 1394/3/5 

خواهد بود.
برگزاری  و  پیشنهادات  گشایش  تاریخ   -3
مناقصه ساعت 10 صبح 1394/3/6 در محل 

اداره کل خواهد بود.
4- سپرده شــرکت در مناقصه 210/000/000 
ریال می باشــد که به صورت ضمانتنامه بانکی یا 
واریز وجه به شماره حساب 2170101052005 
بنام تمرکز وجوه ســپرده هزینه ای نزد بانک ملی 
شعبه دارایی بوشهر از شرکت کنندگان در مناقصه 

اخذ خواهد شد.
5- بدیهی است هزینه درج آگهی در روزنامه و سایر 
هزینه های برگزاری به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
بوشــهر- میدان قدس- خیابان رئیسعلی 
دلــواری- اداره کل امور مالیاتی اســتان 

بوشهر- امور اداری
تلفن تماس: 077-33330126

آگهی مناقصه

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/8/18 
و مجــوز شــماره 932/15/226524 مــورخ 93/9/1 اداره کل تعاون 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مدت فعالیت تعاونی از تاریخ 92/12/24 به مدت 5 سال تمدید گردید 

و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن قرارگاه رمضان 
سپاه پاسداران به شماره ثبت218745

و شناسه ملی10102600710 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/6/8 و 
مجوز شــماره 75/93/98714 مورخ 93/7/7 وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اسالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
امور اجرایی مؤسسه توســط هیئت مدیره ای متشکل از 3 نفر که برای 
مدت 5 سال انتخاب می گردند و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد.

آگهی تغییرات موسسه فرهنگی هنری 
اندیشه پویان رهام به شماره ثبت17941 

و شناسه ملی10100621266 

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1393/8/11 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:

آقــای نعمت الــه کامرانی کــد ملی 0045535175 به ســمت 

رئیــس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای علیرضا کامرانی کد ملی 

0012739634 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم زینب 

کامرانــی کد ملی 0016467442 به ســمت عضو هیئت مدیره 

انتخاب گردیدند.

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

بروات، قراردادها، عقود اســالمی با امضــاء مدیرعامل به تنهایی 

همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء هر یک 

از اعضــای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شــرکت معتبر 

می باشد.

آگهی تغییرات شرکت فرسازه
 سهامی خاص به شماره ثبت 63014 

و شناسه ملی 10101080124

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1393/4/25 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:

آقــای عباس رنجبری شــماره ملی 0050207059 به ســمت 

رئیس هیئــت مدیره، خانــم معصومه کلهرمقدم شــماره ملی 

0043303412 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی 

محمدی شماره ملی 0069084939 به سمت مدیرعامل تعیین 

شدند.

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از سه 

اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

آگهی تغییرات شرکت نفت بندگ 
سهامی خاص به شماره ثبت 161580 

و شناسه ملی 10102042142

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1393/4/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

حســاب سود و زیان و ترازنامه مالی سال 1392 به تصویب 
رسید.

آقای علی روشنفکر راد به کد ملی 2593605812 بسمت 
بازرس اصلی و آقای سیدابوالفضل صدر طهوری به کد ملی 
1637950721 بســمت بازرس علی البدل به مدت یکسال 

انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت فنی تابیلکو 
سهامی خاص به شماره ثبت 9990 

و شناسه ملی 10100409373

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

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1392/4/20 و مجوز 

93/403/70553 مــورخ 1393/12/24 بیمــه مرکــزی ایران 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

سیما دهمامی کد ملی 1284771393 بسمت مدیرعامل

فرهــاد دهمامی کد ملی 1290535434 بســمت رئیس هیئت 

مدیره

ســیامک دهمامی کد ملی 1284730026 بسمت نایب رئیس 

هیئت مدیره

فاطمه عزیــزی همامی کد ملی 6209842542 بســمت عضو 

هیئت مدیره انتخاب گردید.

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعداد شرکت به امضاء مشترک سیما 

دهمامی و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای 

اعتبار می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بهبان شهیر سپاهان 
سهامی خاص به شماره ثبت 199927 

و شناسه ملی 10260364034

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

بارکد0314837

م الف 58845

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده 

مــورخ 1392/4/10 و مجــوز شــماره 93/403/70553 مورخ 

1393/12/24 بیمه مرکزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

سیما دهمامی کد ملی: 1284771393 و فرهاد دهمامی کد ملی 

1290535434: و سیامک دهمامی کد ملی: 1284730026 و 

به ســمت اعضای اصلی هیئت مدیره و فاطمــه عزیزی همامی 

بعنوان عضو علی البــدل کد ملی 6209842542: برای مدت دو 

سال انتخاب گردید.

خانم پروانه دولتیار کد ملی: 0062759779 به ســمت بازرس 

اصلی و آقای محمد جمشــیدیان کد ملــی: 1285187377 به 

سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت بهبان شهیر سپاهان 
سهامی خاص به شماره ثبت 199927 

و شناسه ملی 10260364034

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

بارکد 0290649

م الف 58844

امور تدارکات و قراردادها

آگهی تجدید فراخوان ارزیابی 
کیفی مناقصه خرید راکتور نوترال 

پست 400 بافق بشماره 108م/93
شــرکت برق منطقه ای یزد در نظر دارد موضوع فــوق را از طریق مناقصه 

محدود از مناقصه گر واجد شرایط خریداری نماید.
الف( شرایط اولیه: کلیه تامین کنندگان داخلی

ب( زمان و نحوه دریافت اســناد ارزیابی کیفی: واجدین شرایط می توانند 
از تاریخ 1394/2/9 لغایت 1394/2/13 اســناد را به صــورت رایگان از پایگاه 
اطالع رســانی مناقصات و مزایده های شــرکت برق منطقه ای یزد به نشــانی
http://www.tenderyrec.ir دریافــت نمایند و در صورت عــدم امکان دریافت 

اسناد، مراتب را در ساعات اداری از طریق تلفن 38253394-035 پیگیری نمایند.
پ( زمان و محل تحویل اســناد ارزیابی کیفی تکمیل شده دریافتی: 
حداکثر تا تاریخ 1394/2/27 به آدرس یزد، میدان امام حســین، بلوار دانشجو، 

بعد از پارک شادی، شرکت برق منطقه ای یزد، امور تدارکات و قراردادها
ت( توضیحات: بدیهی اســت تکمیل پرسشــنامه و ارایه مــدارک مندرج در 
پرسشــنامه، در ارزیابی صالحیت مناقصه گران موثر می باشــد و شــرکت برق 
منطقه ای یزد پس از بررســی اســناد و مدارک واصلــه و اطالعات مندرج در 
پرسشنامه ها و در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود از مناقصه گران واجد 
شرایط برای دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد و ارایه و تحویل 
مدارک هیچ گونه حقی را برای مناقصه گرانی که در فرآیند ارزیابی کیفی شرکت 
کرده اند ایجاد نخواهد کرد و حــق مناقصه گزار در عدم دعوت از مناقصه گرانی 
کــه به دالیلی از قبیل عــدم احراز صالحیت، نقصان ســوابق معتبر )امکانات، 
محدودیت مالی و کثرت قراردادهای جاری و...( فاقد توانایی الزم برای پیشبرد 

موضوع مناقصه تشخیص داده شدند محفوظ خواهد بود.

نوبت اول

وزارت نیرو 
شرکت برق منطقه ای یزد

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 94/9014

صنایع شهید ســتاری در نظر دارد نســبت به پیمانسپاری 
فرآیندهای مشــروحه ذیل در داخل صنایــع از طریق برگزاری 
مناقصه عمومی و عقد قرارداد اقدام نماید. خواستاران می توانند 
ضمــن تماس بــا تلفن هــای 29973307 همــه روزه به جز 
پنجشــنبه ها و روزهای تعطیــل در ســاعات اداری به منظور 
دریافت برگه شــرایط و مشــخصات مناقصه به آدرس مشروحه 
ذیل مراجعه و پیشنهاد خود را ظرف مدت حداکثر ده روز پس 
از تاریخ نشــر آگهی در داخل صندوق مناقصه شماره 121 این 
صنایع بیاندازند؛ پیشنهادهای رسیده در کمیسیون مناقصه باز و 
نتیجه آن اعالم خواهد شد؛ سازمان در رد یا قبول یک یا تمامی 
پیشــنهادها مختار می باشــد و هزینه درج آگهی به عهده برنده 

مناقصه خواهد بود.
1- جوشکاری
2- ورق کاری

3- رنگ آمیزی
4- بازرسی و کنترل قطعات مکانیکی

5- فورج و ماشین کاری
6- پرس کاری

7- پوشش دهی
8- عملیات حرارتی

آدرس: تهــران میدان نوبنیاد؛ ابتدای بزرگراه شــهید بابایی به 
سمت شرق؛ بعد از پل عابر پیاده نرسیده به بزرگراه شهید صیاد 

شیرازی؛ صنایع شهید ستاری

م الف312

روابط عمومی صنایع شهید ستاری

بدینوســیله به اطالع می رساند وزارت نیرو ضمن برگزاری 
آزمون استخدامی متمرکز در روز پنج شنبه مورخ 94/2/31 
جهت شــرکت های آب و فاضالب شهری در سراسر کشور 
اســتخدام می نماید. داوطلبان می توانند از تاریخ 94/2/1 
 www.azmoon-niroo.ir  لغایت 94/2/10 به سایت

مراجعه نموده و ثبت نام نمایند.

اطالعیه استخدام 
در شرکت آب و فاضالب 

استان آذربایجان شرقی

وزارت نیرو

شرکت سهامی آب و فاضالب
 استان آذربایجان شرقی

روابط عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
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صفحه2

يادداشت روز

خبر ويژه

* ایرج اسکندری، نقاش و استاد دانشگاه: چرا هتاک به پرچم ایران نماینده 
ما در ونیز است؟

* صادق تبریزی، نقاش: بی هنران را به ونیز می فرستند!             صفحه3

دستاورد دیگری از کودتای مخملی!

ارتش نارنجی اوکراین
استقالل طلبان را به صلیب کشیده و آتش می زند

* هر کیلوگرم پرتقال با 35 درصد سود باید 4700 
تومان عرضه شــود اما گاه با قیمت 7 هزار تومان 

فروخته می شود.
* رئیس اتحادیه دامداران: نیازی به واردات گوشت 

قرمز نداریم.

* مردم: طرح آزادســازی قیمت نان فقط منجر به 
گرانی شده است.

* توقیف 66 هزار قلم محصوالت لبنی غیراستاندارد 
در استان تهران.

صفحه۴

تفاوت بیش از 50 درصدی قیمت میوه
در میادین و مغازه ها

گزارش خبری تحلیلی کیهان 

بازی کثیف با پول کثیف
تازه ترین رسوایی مدعیان اصالحات

هنرمندان در گفت وگو با کیهان:

بی ینال« ونیز  نمایندگان ایران در»
بی صالحیت اند!

صفحه2

* نظامیــان ارتش نارنجــی اوکراین که از ســوی پنتاگون آموزش می بینند، به شــیوه تروریســت های داعش 
استقالل طلبان را به اسارت گرفته و آتش می زنند.

* در فیلمی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده، سربازان اوکراینی یک استقالل طلب را اول به صلیب کشیدند 
بعد زنده زنده در آتش  سوزاندند.

* ارتش اوکراین هشدار داد در صورت ادامه جنگ، دیگر استقالل طلبان نیز به چنین سرنوشتی دچار خواهند شد!  صفحه آخر

* سرلشــگر جعفری: امروز عربســتان خائــن دقیقا پا جــای پای رژیم 
صهیونیستی گذاشته است.

* ریاض با بی شرمی و وقاحت، ملتی را که به دنبال نفی نظام سلطه است 
بمباران و قتل عام می کند.

* آل سعود در معرض اضمحالل و سقوط است.
* هر روز شاهد تقویت قدرت انقالب اسالمی در بیرون هستیم و دشمنان و 
در راس آنها آمریکا آن را پذیرفته اند و به آن تن داده اند.               صفحه10

فرمانده کل سپاه:

مسئوالن کشور مالحظه کاری
در مورد آل سعود را کنار بگذارند

* گزارش تکان دهنــده نیویورک تایمز از زندگی 

اسفناک سیاه پوستان در آمریکا.

* هاآرتص: توان نظامی حزب اهلل 7 برابر شده است.

* قتل عام آوارگان جنگی، جنایت تازه آل سعود در یمن.

* حســنی مبارک: ژنرال سیسی فردی با درایت و 

الیق حکومت بر مصر است!

* کره  شــمالی: آماده انجــام حمله اتمی به خاک 

آمریکا هستیم                             صفحه آخر

 نیروهای امنیتی عربستان
174 هزار نفر را بازداشت کردند

* چند نمونه از تیتر رســانه های مدعی اصالحات در بازی کثیف 
باپول هــای کثیف؛ »معمای پول کثیف در دســت وزیر کشــور«، 
»پشــت پرده پول های کثیف«، »دولت حق ندارد ســکوت کند«، 
»سایه سنگین پول هاي کثیف«، » نمی گذاریم عده ای با پول کثیف 
به پیروزی برسند!«، »هیس،دولت صحبت نمی کند!«                                  

* توضیحات وزیر کشــور در صحن علنی مجلس به بازی کثیف 
رسانه های مدعی اصالحات پایان داد. بازی ناجوانمردانه و همسو با 

دشمن که منافع ملی بزرگ ترین قربانی آن بود.
* بسته شدن بحث پول های کثیف از سوی رحمانی فضلی و عذرخواهی 
وی در مجلس، باعث عصبانیت و سرخوردگی شدید این رسانه ها شد.
* رســانه های مدعی اصالحات در حالی مکرراً طی دوماه اخیر به 
مدعــای رحمانی فضلی پرداختند که انتخــاب وی به عنوان وزیر 

کشور را کاله گشادی بر سر دولت توصیف کرده بودند!
* نگاهی اجمالی به تیترهای روزنامه های زنجیره ای و رســانه های 
معاند خارج از کشور، به روشــنی حاکی از یک همسویی و اتحاد 

نانوشته در این قضیه دارد.
* یکی از عــوارض آشــکار و ادامه دار نفوذ پول هــای کثیف به 
رســانه های زنجیره ای را می توان در فرار آنها به خارج از کشور و 

پناهندگی به سرویس های جاسوسی بیگانه مشاهده کرد.
* داستان پول های کثیف و بازی با منافع ملی اتفاق جدیدی نیست 
و با نزدیک شــدن به انتخابات مجلس در پایان امسال باید منتظر 
مسائل مشابهی بود.                                                       صفحه3

فکت شیت 
افراطی گری! دولت انگلیس برای وزارت ارشاد

کف زد


