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ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 91/12/21 ش��رکت مزبور که در تاریخ 91/12/26 واصل گردید شهرام 
س��میعی به ش ملی 0039314006 به سمت بازرس اصلی و احمدرضا عرفانی به ش ملی 2571581643 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک س��ال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو س��ال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حس��ن افتخاری به ش ملی 
2619628984 و س��یمیندخت احساسی به ش ملی 0041530683 و کمال بهار به ش ملی 0451879546 و مسیح بهار به ش ملی 
0067383998 و مریم بهار به ش ملی 0059222336 بموجب صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 91/12/21 حس��ن افتخاری بسمت 
رئیس هیئت مدیره و س��یمیندخت احساس��ی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کمال بهار بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء 

کلیه اوراق واسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته و برات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

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

آگهی تصمیمات شرکت پژوهشی وتولیدی بهارافشان
 سهامی خاص به شماره ثبت 110541 و شناسه ملی 10101542683

بارکد 0829605

م الف 27067

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 92/1/24 شرکت مزبور که در تاریخ 92/2/3 واصل 
گردید ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مالی 91 به تصویب رسید. موسسه حسابرس��ی وخدمات مدیریت 
آگاهان تدبیر پارسیان به شناسه ملی 101000525185 بسمت بازرس اصلی و اسماعیل حیدرآبادیان به ش ملی 
0046158219 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:  داود کلب 
علیزاده به ش ملی 0025918802 به سمت رئیس هیئت مدیره و مهری پناه علی نیا به ش ملی 0057482071 
به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدقاس��م بری اس��کوئی به ش ملی 0051949466 به سمت عضو هیئت 
مدیره و مدیرعامل و پروین گل پسند حق به ش ملی 4284692331 به سمت عضو هیئت مدیره. حق امضاء کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای عقوداسالمی و غیره باامضاء مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر ش��رکت معتبر اس��ت و امضاء سایر اوراق عادی و مراسالت اداری با امضاء 

منفرد مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

آگهی تصمیمات شرکت رویان جوش صبا سهامی خاص 
ثبت شده به شماره 255106 و شناسه ملی 10102954053

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م الف 27201

بارکد: 0957298

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
درنظ��ر دارد تعدادی اس�پیلت منصوب�ه بر روی 
س�اختمان و پنل و یونیت کندان�س موجود در 
انبار خود را به صورت یکجا از طریق مزایده عمومی 

به فروش برساند.
متقاضی��ان می توانند جه��ت دریافت برگ ش��رایط 
مزای��ده از تاریخ درج اولین آگه��ی حداکثر به مدت 
10 روز کاری از س��اعت 8 ال��ی 14:30 ب��ه آدرس: 
تهران- خیابان ولیعصر- روبروی پارک ملت- خیابان 
ارمغان غربی- خیابان مهرش��اد ش��مالی- پالک 66- 
طبقه اول- اتاق 122- اداره خدمات پشتیبانی- آقای 

خامنه مراجعه نمایند. تلفن: 021-22058543 

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

م الف 1096

ش�رکت س�هامی آب منطقه ای هرمزگان در نظر دارد تهیه، نصب و 
راه اندازی سیس��تم دوربین مداربسته سد اس��تقالل میناب و ساختمان 
اداری خود را باش��رایط ذیل از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای به 

شرکت واجد صالحیت واگذار نماید.
ل��ذا از ش��رکت های دارای صالحی��ت الزم و مورد تأیی��د دفتر مرکزی 
حراست وزارت نیرو دعوت می شود از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به 
مدت )7( روز ضمن اعالم آمادگی، جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به 

پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
1- کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

2- مشاور: مهندسین مشاور طرح و توسعه الکترونیک افق
3- شرح مختصر عملیات: تهیه، نصب و راه اندازی، حمل و گارانتی و 

خدمات پس از فروش تجهیزات سیستم دوربین مداربسته
4- مح�ل اجرای پروژه: اس��تان هرمزگان- شهرس��تان بندرعباس و 

میناب
5- م�دت زم�ان اجرای کار جه�ت تهیه، نص�ب و تحویل کاالی 

موضوع مناقصه: 2 ماه
6- محل تأمین اعتبار: اعتبارات عمرانی

 http://iets.mporg.ir :7- سایت منتشر کننده آگهی
8- محل و مهلت تحویل اسناد ارزیابی: مناقصه گران پس از دریافت 
و مطالعه اس��ناد ارزیابی، حداکثر تا پایان وقت اداری مهلت مقرر ش��ده 
در پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات کش��ور، اسناد مربوط را تکمیل و 
در پاکت الک و مهر شده به دفتر فنی و امور قراردادهای این شرکت به 
نشانی: بندرعباس- بلوار امام خمینی)ره(تلفن: 0761-3335411-15 

تحویل نمایند.
9- هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی فراخوان ارزیابی 
کیفی تأمین کنندگان کاال

)نوبت اول(

وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت آب منطقه ای هرمزگان

روابط عمومی 
شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

نوبت اول
5-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی معتبر 
براس��اس آئین نامه تضامی��ن معامالت دولتی مصوبه هی��ات وزیران به 
شماره 42956/ت 28493 ه مورخه 11 آبان 1382 و اصالحات بعد از 

آن در خصوص کارهای پیمانکاری.
6- مهل�ت اع�ام آمادگی: تا آخ��ر وقت اداری روز دوش��نبه، مورخ 

1392/04/17 می باشد.
7-زمان توزیع اس�ناد مناقصه: روز چهارشنبه، مورخ 1392/04/26 

می باشد.
8- زمان ارس�ال پیش�نهادات: روز یکش��نبه، مورخ 1392/05/06 

می باشد.
9-زمان گش�ایش پیشنهادات: روز دوش��نبه، مورخ 1392/05/07 

می باشد.
10-شرایط متقاضی:

√ داشتن شخصیت حقوقی.
√ داشتن امکانات، ماشین آالت و نیروی متخصص.
√ داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه.

√ داشتن رتبه تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز از معاونت برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.

√ داش��تن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی ش��رکت در مناقصه و حس��ن 
انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما.

√ داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصاد و دارایی.
√ ثب��ت نام و اخذ کد اطالع رس��انی مناقص��ات از معاونت برنامه ریزی و 

نظارت راهبردی ریاست جمهوری.
متقاضیانی که دارای ش��رایط مذکور در بن��د »10« فوق بوده و آمادگی 
اجرای پروژه را دارند، می توانند در مهلت تعیین ش��ده فوق الذکر، نسبت 
ب��ه ارائه تقاضای کتبی خود و دریافت فرم مش��خصات پیمانکاران و ارائه 
فرم های تکمیل ش��ده مذکور بصورت الکترونیکی از س��ایت شرکت گاز 
استان تهران www.nigc-tpgc.ir به آدرس تهران، خیابان ایرانشهر 
شمالی، نبش خیابان اراک، ساختمان شماره 160، طبقه چهارم، بلوک 

7، امور قراردادها مراجعه نمایند.

شرکت گاز استان تهران در نظر دارد گازرسانی به صنایع و مجتمع های 
مسکونی شرق استان تهران مرحله 137 را با مشخصات و شرایط ذیل از 

طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
1- شرح مختصر کار:

√ لوله گذاری لوله های پلی اتیلن با اقطار 25 الی 160میلیمتر با فشارکاری
 4bar  ش��بکه همراه با نصب کلیه اتصاالت و ش��یرآالت به طول تقریبی 

3000 متر.
√ لوله گذاری لوله های فوالدی 1 الی 10 اینچ با فش��ار psig 60 شبکه 

همراه با نصب کلیه اتصاالت و شیرآالت به طول تقریبی 4030 متر.
√ لوله گذاری لوله های فوالدی 1 الی 6 اینچ با فش��ار psig 100 شبکه 

همراه با نصب کلیه اتصاالت و شیرآالت به طول تقریبی 1500 متر.
√ لوله گذاری لوله های فوالدی 2 الی 8 اینچ با فش��ار psig 250 شبکه 

همراه با نصب کلیه اتصاالت و شیرآالت به طول تقریبی 1720 متر.
√ نصب و راه اندازی 70 مورد ایستگاه های اندازه گیری و تقلیل فشار گاز 

در تیپهای مختلف.
√ ساخت و نصب انشعابات فوالدی و پلی اتیلن 2 پوندی 80 مورد.

2-م�دت اجراء پروژه: مدت اجراء پروژه 350 )س��یصد و پنجاه( روز 
تقویمی می باشد.

3-محل اجراء پروژه: محدوده کار بصورت پراکنده در س��طح ش��هر 
تهران بزرگ شامل فرمانداریهای ری، تهران و شمیرانات می باشد.

4-میزان تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 21/500/000 )بیست و 
یک میلیون و پانصدهزار( ریال می باشد.

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان تهران )سهامی خاص(

فراخوان مجدد

روابط عمومی شرکت گاز استان تهرانم الف 1122

شرکت آب و فاضاب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات 
مرب��وط به نگهداری و توس�عه ش�بکه فاضاب و نصب انش�عاب 
فاض�اب منطقه 4 تبریز را از محل اعتب��ارات غیرعمرانی و از طریق 
مناقصه )عمومی( به پیمانکار واجد شرایط و دارای رتبه آب واگذار نماید. 
لذا از کلیه واجدین صالحیت دعوت می گردد ظرف مدت ده روز از تاریخ 
درج آگهی با در نظر گرفتن موارد ذیل، به آدرس تبریز- بلوار 29 بهمن- 
جنب دانشگاه تبریز- امور قراردادها- تلفن: 3304091-0411 مراجعه و 
ضمن واریز مبلغ 200000 ریال به حساب جام شماره 7221124733 
بانک ملت باجه آب و فاضالب تبریز )کد ش��عبه 1342/5( و ارائه فیش 
آن به امور قراردادها، اس��ناد مربوط��ه را متعاقبا دریافت و در تاریخ قید 
ش��ده در اس��ناد، پاکت خود را تحویل دبیرخانه ش��رکت نمایند. بدیهی 
اس��ت ش��رکت در رد یا قبول هر یک از پیش��نهادات مختار خواهد بود 

هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.

الف( به پیش��نهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که 
بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل ش��ود، مطلقا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
ب( مبلغ برآورد اولیه معادل: 8/236/000/000 ریال 

ج( مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه معادل 313/980/000 ریال 
می باشد.

د( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ه� ( پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر 
تس��لیم یا مبلغ مذکور را به حس��اب بانکی ش��رکت واریز و حسب مورد 
ضمانت نامه یا رس��ید واریز وجه را ضمیمه پیش��نهاد به ش��رکت تسلیم 
نماید. به پیش��نهادهای فاقد سپرده، س��پرده های مخدوش، سپرده های 

کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
www.abfa-azarbaijan.ir سایت

آگهی مناقصه عمومی
شماره 41 سال 1392

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

وزارت نیرو

شرکت سهامی آب و فاضاب
استان آذربایجان شرقی

نوبت اول

ش�رکت آب و فاض�اب اس�تان هرم�زگان ب��ه عنوان دس��تگاه 
مناقصه گزار در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات به شماره 
130890 مورخ 83/11/17 مناقصه با موضوع: تهیه، حمل و نصب 
کلیه تجهیزات اداری آزمایش�گاهی تصفیه خانه آب جاسک با 
مبلغ برآورد 650،000،000 ریال )شش��صد و پنج��اه میلیون ریال( 
و تضمی��ن ش��رکت در مناقصه به مبل��غ 15،000،000 ریال )پانزده 

میلیون ریال( به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
از کلیه شرکتهای صالحیت دار که متقاضی شرکت در مناقصه مذکور 
هس��تند دعوت می ش��ود از تاریخ درج آگهی به مدت پنج روز با ارائه 
معرفی نامه کتبی و فیش واریزی به مبلغ 500،000 ریال به ش��ماره 
حساب  سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر بابت 
خرید اسناد مناقصه در س��اعات اداری به  امور قراردادها این شرکت 
به نشانی بندرعباس- بلوار ناصر- جنب بیمارستان شریعتی مراجعه و 
اس��ناد مربوطه را دریافت نمایند و متقاضی می تواند مبلغ ضمانتنامه 
را ب��ه یکی از صور پیش بینی ش��ده در آئین نامه تضمین در معامالت 
دولتی که در اس��ناد مناقصه درج می باش��د، ارائه نماید. مناقصه گران

 پ��س  از دریافت و مطالعه اس��ناد مناقصه، اس��ناد مربوط��ه را تکمیل و 
در پاکت الک و مهر ش��ده به دبیرخانه ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
هرمزگان تحویل نمایند، مهلت ارائه پیشنهاد تا ساعت 13 مورخ 92/4/8 
می باشد و پیشنهادات واصله در ساعت 10 مورخ 92/4/9 در کمیسیون 
مناقصه بازگش��ایی خواهد شد و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک 
از پیشنهاددهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها آزاد است. در ضمن 
عالقه مندان می توانند به سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب به نشانی: 

WWW.Abfa Hormozgan.com مراجعه نمایند.

تجدید فراخوان 
مناقصه عمومی

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضاب استان هرمزگان
سهامی خاص

روابط عمومی و آموزش همگانی
 شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام در نظر دارد 
تعداد دو دستگاه انواع خودروهای قابل انتقال خود را به شرح ذیل از 

طریق مزایده عمومی واگذار نماید:
1- یک دستگاه پژو 405

2- یک دستگاه پیکان سواری
مدارک مورد نیاز جهت خرید اس�ناد مزایده: اصل فیش واریزی 
100/000 ریال به حس��اب 1060/71 خزانه بانک مرکزی جمهوری 
اس��المی به نام ش��رکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام 

قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی.
تاریخ خرید اس�ناد و بازدید: از تاریخ 92/3/22 لغایت 92/3/27 

ساعت 9 الی 14.
محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات: کرج- مهرشهر- بلوار 
ارم- جاده ماهدش��ت- فرودگاه بین المللی پیام- س��اختمان اداری- 

دبیرخانه فرودگاه بین المللی پیام.

جمهوری اسالمی ایران
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

شرکت سهامی خاص خدمات هوایی پست و مخابرات )پیام(

»آگهی مزایده- شماره 2«

شرکت خدمات هوایی 
و منطقه ویژه اقتصادی پیام م الف 1108

قابل توجه کلیه اشخاص حقوقی 
و حقیقی موضوع بند الف و ب 

ماده 95 قانون مالیات های مستقیم

اطالعیه مهم

در صفحه3 م الف 1117

سال هفتادو دوم q  شماره q 20514  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( سه شنبه21 خرداد q  1392 2 شعبان q  1434 11 ژوئن2013

خبر ویژه

یادداشت روز

بشار اسد: با الگوی حزب اهلل
جوالن را آزاد می کنیم

در مصاحبه با روزنامه لبنانی االخبار

* ی��ورش ماموران آل خلیفه ب��ه دانش آموزان 

در بحرین.

* امی��ر قط��ر ق��درت را ب��ه پس��رش واگذار

 می کند.

* اس��تقرار ارتش لبنان در خیابان های بیروت 

برای مهار ناآرامی ها.

* افشاگر رسوایی استراق سمع در آمریکا: اوباما 

همان بوش است.                        صفحه آخر

نوری مالکی و مسعود بارزانی
برای حل اختالف ها به توافق رسیدند

* اجرای عملیات مالچ پاش��ی )خاکپ��وش( در بیش از 200 

هزار هکتار از بیابان های خوزستان بخشی از این برنامه است.

* ظرفیت ذخیره سازی نفت خام کشور 4میلیون بشکه 

افزایش می یابد.

* توافق بانک مرکزی با اصناف برای استفاده از کارت خوان.

* ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطالعات بانک مرکزی: 

با بس��یاری از اصناف برای حل مش��کل آنها نس��بت به 

استفاده از کارت خوان ها رایزنی کرده ایم.        صفحه4

برنامه های وزارت نفت
برای مقابله با ریزگردها اعالم شد

تشییع پیکر شهدای انفجار تروریستی عراق در همدان

* کدخدایی س��خنگوی ش��ورای 
نگهبان: ش��ورا از جای��گاه نظارتی 
خود تصمیمات��ی را اتخاذ می کند 
و ممکن اس��ت تذکراتی را داشته 
باش��د که اینها بای��د در چارچوب 
دوستانه مورد بررسی قرار گیرد و 

آنچه قانون مقرر کرده اجرا شود.
* مانند دور گذش��ته تش��خیص ما 
این بود ک��ه نمایندگانی از س��وی 
کاندیداه��ا معرفی ش��وند تا در روز 
24 خرداد در شورای نگهبان حضور 
داشته باش��ند و از نزدیک اقدامات 
م��ا را مالحظه کنند و اگر گزارش و 

شکایتی است به ما ارائه دهند.
* غالمعلی حداد عادل در نامه ای به 
ستاد انتخابات کشور از کاندیداتوری 
ریاس��ت  یازدهمین دوره  انتخابات 
جمه��وری به نف��ع گفتمان انقالب 
اسالمی و ارزش های مورد نظر امام 

و رهبری انصراف داد.
* در بخشی از این نامه آمده است: 
امیدوارم سایر نامزدهای اصولگرا نیز 
در ای��ن لحظه خطیر و حس��اس به 
وظیفه خود عمل کنند.       صفحه2

* در انفجار تروریستی عراق 7 تن از زائران همدانی شهید و 17 تن مجروح شده بودند.
* نماینده ولی فقیه و امام جمعه همدان و اس��تاندار با صدور پیام مش��ترکی با محکوم کردن اقدام تروریست های 
سلفی و تکفیری به بازماندگان شهدا تسلیت گفتند.                                                                         صفحه3

* کدخدایی در مورد احتمال بررسی مجدد صالحیت حسن روحانی گفت: 
ما چنین چیزی را نداش��تیم متاس��فانه برخی اخبار گاهی اوقات منعکس 
می شود که ما هم از آن تعجب می کنیم. بنده این مطلب را تکذیب می کنم.
* برخی تذکرات تبلیغاتی به برخی نامزدها داده ش��ده که خوش��بختانه از 

سوی نامزدها مورد قبول واقع شده است.
* نمایندگان نامزدها در این نشست بر تبعیت از قانون و همکاری با شورای 
نگهبان تاکید کردند.                                                          صفحه2

آخرین هماهنگی های قبل از انتخابات
در جلسه مشترک شورای نگهبان با نامزدها

با ارسال نامه ای به ستاد انتخابات کشور

حداد عادل به نفع اصولگرایی انصراف داد

* رئیس جمهور سوریه: مسئله گش��ودن جبهه جدید در جوالن جدی 
است.

* س��وریه به دنبال آزادسازی جوالن از اشغال رژیم صهیونیستی است و 
در این راه براساس الگوی حزب اهلل عمل خواهد کرد.

* س��وریه به فکر مقاومت نمایش��ی نیس��ت بلکه در اندیش��ه مقاومتی 
سازماندهی شده و از قبل طراحی شده و تاثیرگذار است.

* به مقاومت خود ادامه می دهیم.
* حتی از یک وجب از خاک اشغالی خود چشم پوشی نخواهیم کرد.

* برای این که سوریه به دست آمریکایی ها و صهیونیست ها و تکفیری ها 
نیفتد آماده هر نوع فداکاری هستم.

* بازی کثیف غرب و هم پیمانانش علیه سوریه رو به پایان است.
* آمریکا به دلیل منافع اسرائیل خواهان به زانو درآوردن سوریه است.

* اسرائیل با تجاوز به سوریه مرتکب خطای بزرگی شد چرا که در صورت 
تجاوز بعدی با پاسخ استراتژیک ما رو به رو خواهد شد.

* اگر با خواس��ت آمریکا مبنی بر خروج گروه های فلس��طینی از سوریه 
موافقت می کردم این همه با من مخالفت نمی شد.             صفحه آخر

صفحه2 صفحه2

حذف عارف و حمایت از روحانی
بازی  برای اصاح طلبان قوز باال قوز شد

تا دقیقه90 * واشنگتن پست: سرسختی حزب اهلل مسیر جنگ سوریه را تغییر داد
* دوست خوب منافقین: من هم تحریم!


