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نظر به اینکه پرونده خانم غزال طیفوری فرزند محمدرضا به علت 
غیبت غیر موجه در هیئت بدوی رســیدگی بــه تخلفات اداری 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 
در دست بررســی است و تاکنون جهت روشــن شدن وضعیت 
خدمتی خود مراجعه ننموده اند، لذا بر اساس مقررات به نامبرده 
اطالع داده می شــود حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از انتشــار 
آگهی نســبت به ارســال دفاعیه خود به هیئت بدوی رسیدگی 
به تخلفات اداری این دانشــگاه واقع در تهران- بزرگراه شــهید 
چمران- اوین- جنب بیمارســتان آیــت ا... طالقانی اقدام نمایند. 
بدیهی اســت پس از انقضای مهلت مقرر برابر ماده 18 آئین نامه 

اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری عمل خواهد شد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

 آگهی احضاریه 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی )94/11(  

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری استان قزوین

شرکت آب و فاضالب نوبت دوم
استان قزوین )سهامی خاص(

شرکت آب و فاضالب اســتان قزوین )مناقصه گزار( در اجرای قانون برگزاری مناقصات در نظر دارد اجرای پروژه مشروحه ذیل را با مشخصات و 
شرایط تعیین شده، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید، لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیتی که تمایل به شرکت در 
این مناقصه را دارند دعوت می گردد به منظور خرید اسناد مناقصه از تاریخ 1394/3/26 لغایت 1394/4/1 با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 
300/000 ریال به حساب شماره 4046865589 و شناسه 370008027103 بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر قزوین بنام شرکت آب و فاضالب استان 
قزوین در ساعات اداری روزهای غیر تعطیل به واحد قراردادهای این شرکت مراجعه و پیشنهادات خود را نیز تا ساعت 14:45 مورخه 1394/4/13 به 
واحد دبیرخانه این شرکت تسلیم نمایند. ضمنا زمان بازگشائی پیشنهادات ساعت 11 مورخه 1394/4/14 می باشد. همچنین به پیشنهادهای فاقد 

امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی مناقصه واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

توضیحات: نوع تضمین شرکت در مناقصه بصورت یکی از انواع تضمینهای ذیل: 1- رسید وجه واریزی به حساب شماره 0102675903005 بانک 
صادرات به نام شــرکت آبفای استان قزوین 2- ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما 3- ضمانتنامه های صادر شده از سوی موسسات غیربانکی که دارای 
مجوز الزم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند 4- انواع اوراق مشارکت )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376(

نشانی مناقصه گزار: قزوین، چهارراه ولیعصر»عج«، ابتدای بلوار آیت ا... خامنه ای، کوچه گلستان پنجم، شماره 4 
تلفن تماس: 02833349051-4

مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت ها از تاریخ آخرین روز ارائه پیشنهادات به مدت 3 ماه می باشد و با نظر دستگاه مناقصه گزار تا 3 ماه دیگر قابل تمدید می باشد.

عنوان و مشخصات کلی 
پروژه

مبلغ برآورد مناقصه 
)به ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه 

)به ریال(

محل تامین اعتبار 
هزینه های موضوع 

مناقصه
نوع مناقصهرتبه مورد نیاز

محل دریافت اسناد، 
تحویل و گشایش 

پیشنهادات

احداث مخزن 200 متر 
مکعبی شمس گالیه و 

دیوار کشی محوطه
حداقل پایه 5 عمرانی2/458/445/81666/500/000

نشانی یک مرحله ایرشته آب
مناقصه گزار

درتاریخ 1393/10/22 به شماره ثبت 466484 به شناسه ملی 

14004669811 ثبــت و امضا ذیل دفاتــر تکمیل گردیده که 

خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

موضوع شــرکت: ارائه کلیه فعالیت های عمرانی، ســاختمانی، 

پیمانکاری، شــامل طراحی، محاسبه، مشــاوره، نظارت فنی و 

اجرای کلیه پروژه ها، شــامل مشارکت در ســاخت انبوه سازی، 

ســاخت هر نوع ابنیه فلزی و بتنی ســبک و سنگین، مرمت و 

بازســازی، ابنیه و بافت های فرســوده شــهری، تامین مصالح و 

ماشین آالت راه سازی و ساختمانی، پل سازی و سدسازی، تونل 

ســازی، کانال کشی، راه ســازی، ایجاد و نگهداری فضای سبز و 

محوطه ســازی، سیویل کشی و زه کشی، آســفالت، خاکبرداری 

و خاک ریــزی، لوله کشــی آب و فاضالب وکلیه تأسیســات راه 

و ســاختمان، همچنین اجــرای کلیه پروژه هــای الکتریکی و 

نیروگاهی، اعم از تولید و انتقال نیرو، تأمین تجهیزات و قطعات، 

ارائه خدمات فنی و پشتیبانی فنی و مشاوره ، طراحی و نگهداری 

فنی و در امر پروژه های تاسیساتی، برقی ، مکانیکی ، الکتریکی 

و اتوماسیون، طراحی، نصب و اجرای انواع پست های فشار قوی 

و فشــار ضعیف و نیروگاه و خطوط فشار قوی، طراحی و ساخت 

تابلوهای برق و فرمان و میکرو کنترلرپی ال سی، اجرای روشنایی 

معبر و خیابان ها و همچنین ارائه کلیه فعالیت ها در زمینه تامین 

تجهیزات و طراحی و نصب و راه اندازی تاسیســات سیستم های 

مخابراتی دیتــا، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالی 

مجاز بازرگانی، اخذ و اعطا نمایندگی شرکت های معتبر داخلی 

و خارجی، گشــایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها و 

اخــذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها 

و موسســات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشــور و شرکت 

در کلیــه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی، انجام 

موضوعات در صورت نیاز پــس از اخذ مجوزهای الزم، توزیع و 

پخش مصالح ساختمانی و مواد معدنی، استخراج سنگ و شن و 

ماسه دپوی سنگ شکن، دانه بندی انواع سنگ و خردایش سنگ 

معدنی )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس 

از اخذ مجوزهای الزم(

مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت: تهران اشرفی اصفهانی خ سیمون بولیوار ک 

مخابرات نبش تقاطع پ 2 واحد 401 کد پستی 1475918779

سرمایه شرکت: مبلغ 10/000/000 ریال منقسم به 100 سهم 

100/000 ریالی که تعداد 100 ســهم با نام و 0 سهم آن بی نام 

می باشــد که تماما توسط موسســین طی گواهی بانکی شماره 

93/873ص/352مورخ93/10/15  نزد بانک پاســارگاد شــعبه 

میرداماد پرداخت گردیده است.

اولین مدیران شــرکت: داود فتحی شماره ملی 0033350310 

بســمت عضو و رئیــس هیئت مدیره، رضا رضائی شــماره ملی 

5939897495 بســمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، علی 

رضائی شــماره ملی 5939250483 بسمت عضو و نائب رئیس 

هیئــت مدیره ، محمد رضائی شــماره ملــی 0083044477 

بســمت عضو هیئت مدیــره و محمدرضا فتحی شــماره ملی 

0014717883 بســمت عضو هیئت مدیره به مدت دو ســال 

انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت 

از قبیــل: چک، ســفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اســالمی با 

امضــاء ثابت مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیــره یا نایب رئیس 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بــازرس اصلــی و علی البدل: زهــرا علی دادی به شــماره ملی 

0076169901 به عنوان بازرس اصلی و لیال پیرهادی به شماره 

ملی 4132362523 به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال 

انتخاب شدند.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید.

) ثبــت موضوع فعالیت مذکــور به منزله اخذ و صــدور پروانه 

فعالیت نمی باشد(

تأسیس شرکت سهامی خاص پارس تونل ماشین

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

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

آگهی مناقصه عمومی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی استان گیالن یک مرحله ای

معاونت توسعه مدیریت و منابع

نوبت اول

مرکز  )ساختمان  احداث  برای  دارد  نظر  در  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه 
بهداشتی درمانی امام زاده ابراهیم شفت( به انضمام ضریب بهنگام سازی - ساختار 
شکست به مبلغ کل 2/296/525/369 ریال شامل ابنیه 1/714/493/687 ریال، 
 394/946/407 مکانیکی  و  برقی  تاسیسات  ریال،   107/085/275 حایل  دیوار 
ریال و تجهیز کارگاه 80/000/000 ریال، براساس فهرست بهاء سال 94 از طریق 
مناقصه عمومی با یکی از شرکت  های واجد صالحیت انعقاد پیمان نماید. لذا از 
پیمانکاران متقاضی دعوت بعمل می آید جهت خرید اسناد مناقصه از تاریخ چاپ 
گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  قراردادهای  امور  واحد  به  روز  ده  مدت  به  آگهی 
واقع در رشت، میدان فرهنگ، خیابان پرستار، ساختمان شماره یک دفتر مرکزی 
و  مدیریت  توسعه  معاونت  اینترنتی  پایگاه  یا   137 اتاق  همکف،  طبقه  دانشگاه 

منابع دانشگاه www.gums.ac.ir/tmm مراجعه نمایند.

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1393/12/27 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: شــرکت 

مذکــور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و آقای ناصر 

صدر به شــماره ملی 0033918627 به نشانی تهران، 

بزرگراه رســالت، بین دردشــت و باقری، پالک417، 

واحــد4. کدپســتی 1684869814 به ســمت مدیر 

تصفیه انتخاب گردید.

آگهی انحالل شرکت ساختمانی  بستاوند نو 
سهامی خاص به شماره ثبت 118841 

و شناسه ملی10101624190

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

بهشت زیر پای مادران عزیز است
آقای فرزانه  دانشمند  ارجمند  فاضل  پاکدامن  مادر  درگذشت 

مهدی باقری موجب تالم و تاثر گردید.
تسلیت  دوستان  و  بستگان  محترم،  خانواده  به  را  مولمه  ضایعه  این 
گفته از خداوند متعال رحمت و مغفرت و برای بازماندگان گرامی صبر 

و شکیبایی مسئلت می نماییم.
حسین مهدیان- دفتر نشر فرهنگ اسالمی

نوبت اول
آگهی تجدید مناقصه 94/3

یک مرحله ای
اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را بر 
اساس فهرست بهای راهداری 94 به پیمانکاران واجد شرایط و تعیین صالحیت 
شــده واگذار نماید. لذا متقاضیان شــرکت در مناقصه می توانند برای دریافت 
اسناد مناقصه با در دست داشتن معرفی نامه جهت هر مورد از تاریخ 94/3/27 
لغایت 94/3/31 به نشانی قزوین- انتهای بلوار نوروزیان پشت صداوسیما- اداره 
کل راه و شهرسازی استان قزوین اداره پیمان و رسیدگی مراجعه و برای کسب 
اطالعات بیشــتر با شماره تلفن 33659474-028 تماس گرفته و یا به سایت

 http://iets.mporg.ir یا http://Qazvinroad.ir مراجعه نمایند.
مهلت تحویل اسناد تا ساعت 13 تاریخ 94/4/10 به آدرس فوق می باشد.

تضمین شــرکت در مناقصه می بایســت بــه صورت اوراق مشــارکت بی نام، 
ضمانتنامــه بانکی و یــا واریز وجه به حســاب 217632334004 بانک ملی 

مرکزی شعبه سبزه میدان در وجه اداره کل راه و شهرسازی می باشد.
هزینــه اســناد مناقصــه 200000ریــال فیش واریزی به حســاب شــماره 
2176323306000 به نام اداره کل راه و شهرســازی می باشــد. )ارائه اصل 

فیش واریزی و معرفی نامه جهت هر یک از موارد ذیل الزامی است(
بازگشایی پاکات اســناد مناقصه در تاریخ 94/4/11 راس ساعت 11 صبح در 

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین می باشد.
1- تعمیر و مرمت پلهای روستایی شهرستان های )قزوین- تاکستان- الموت- بوئین زهرا 

و طارم( با مبلغ برآورد 2/568/948/893ریال و مبلغ تضمین چهل میلیون ریال.

 اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

سال هفتادو چهارم   شماره ۲۱0۸5   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(چهار شنبه ۲۷ خرداد ۱394   ۲9 شعبان ۱436   ۱۷ ژوئن ۲0۱5

* شریان حیاتی داعش در مرز ترکیه قطع شد.
* درخواســت رسمی آل سعود از اســرائیل برای 

تأسیس سفارت در تل آویو.
* دادگاه رژیم آل خلیفه شــیخ علی ســلمان را

به 4 سال زندان محکوم کرد.

* افسر سابق پنتاگون: عراق را نابود کردیم.
* دهن کجــی آفریقــای جنوبی بــه دادگاه الهه 

عمرالبشیر به سودان بازگشت.
* هالکت سرکرده القاعده در یمن. 

صفحه آخر

دادگاه فرمایشی مصر
حکم اعدام محمد مرسی را تایید کرد

* سردار اشــتری: طرح پلیس اقتصادی کماکان 

درانتظار جواب وزیر است.

* گمرک: ادعــای واردات 720 میلیارد دالری در 

دولت قبل صحت ندارد.

* وزارت جهــاد کشــاورزی: واردات مواد غذایی 

ساالنه 14 میلیارد دالر به جیب خارجی ها می ریزد.

* وزیــر اقتصاد: طرح تحول نظــام بانکی تا پایان 

امسال نهایی می شود.                صفحات ۴،۹و۱۱

بهره برداری از بزرگترین پل قوسی خاورمیانه 
در چهار محال و بختیاری

عکس : محمد علی شیخ زاده

پیام ملت در وداع تاریخی با شهیدان

گامی عقب نشستن؟
هیهات مناالذله!
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