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آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای
)شماره:87120010(

شرکتانتقالگازایران
منطقه8عملیاتانتقالگاز

تاریخ: 1392/3/29
شماره: گ6499/0801/110 صادره 1392

روابطعمومیمنطقه8عملیاتانتقالگازایران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1391/9/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1393/9/25 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت انبوه سازان سبز اندیشان سهامی خاص به شماره ثبت 236078 با نمایندگی آقای محمد کشاورز و شرکت گروه عمران و 
مسکن سازه پایدار آذر مهد استان آذربایجان شرقی سهامی خاص به شماره ثبت 29612 با نمایندگی آقای نصیر عظیمی زواره و 
شرکت ماشین آالت همیار نیرو گستر یگانه سهامی خاص به شماره ثبت 382861 با نمایندگی آقای یوسف غفوری و شرکت گروه 
عمران و مسکن سازه پایدار قرن سهامی خاص به شماره ثبت 83950 با نمایندگی آقای علی خان محمدی و شرکت مهندسی 

عمران و تولیدی نیرو سهامی خاص به شماره ثبت 91408 با نمایندگی آقای جواد فریاد تا تاریخ 1393/9/25.
در تاریخ 1391/10/12ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آکهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار بافت فرسوده پارسیان
 سهامی خاص به شماره ثبت 390286 و شناسه ملی 10320410186 

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

طب��ق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 91/9/6 ش��رکت مزبور که در تاری��خ 91/9/7 واصل گردید 
حس��ین اس��معیلی به کدملی 0049138383 جایگزین س��یدمحمد باهری به کدملی 0042062829 بسمت عضو هیات 
مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین ش��د. به موجب صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 91/9/6 علی اصغر احمدی خلیلی به 
کدملی 0039680002 به س��مت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و صادق احمدی خلیلی به کدملی 0072763876 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله 
چک، س��فته، برات با امضاء دو نفر علی اصغر احمدی خلیلی و صادق احمدی خلیلی همراه با مهر ش��رکت و اوراق عادی و 

مراسالت با امضاء مدیرعامل یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تصمیمات شرکت دیبانگار آریا سهامی خاص ثبت شده
 به شماره 195198 و شناسه ملی 10102370859

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

فوق الع��اده  عموم��ی  مجم��ع  صورتجلس��ه  باس��تناد 
مورخ91/7/24 ش��رکت مذک��ور منحل اع��الم و محمد 
یوس��ف روحانی ب��ه ک م5309936211 به س��مت مدیر 
تصفیه مدت دو سال انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران 
خ کریم خان زند شماره97 ک پ 1585685841 میباشد.

آگهی انحالل شرکت مدیریت سرمایه رضا 
سهامی خاص ثبت شده به شماره120276 

و شناسه ملی 10101638165

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

ش�رکت گاز اس�تان هرمزگان در نظر دارد مناقصه گازرس��انی به 
ش��هر بس��تک )فاز1( و روس��تای مغدان را از طریق مناقصه عمومی 
یک مرحله ای و انعقاد قرارداد، به پیمانکار واجد شرایط به شرح ذیل 

واگذار نماید.
1- موضوع مناقصه: تهیه مصالح و اجرای حدود 45 کیلومتر شبکه 
پلی اتیلن و فوالدی جهت گازرسانی به شهر بستک )فاز1( و روستای 

مغدان. 
2-مدت قرارداد: 360 روز تقویمی می باشد.

3- نوع و مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی 
معتبر به مبلغ 87/500/000 ریال

4- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت گاز استان هرمزگان به نشانی: 
بندرعباس- بلوار گاز- شهرک فجر- شرکت گاز استان هرمزگان

5- تاریخ تحویل و بازگش�ت اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران: 
مناقصه گران بایستی حداکثر دو هفته پس از تاریخ انتشار نوبت دوم 
آگهی نس��بت به تکمیل و ارائه اسناد ارزیابی کیفی اقدام نمایند. )به 
مدارک ارزیابی ارائه شده در بعد از موعد مقرر هیچگونه ترتیب اثری 

داده نخواهد شد.(
6- تاری�خ تحوی�ل اس�ناد مناقصه ب�ه پیمانکاران و جلس�ه 
بازگشایی پاکات: متعاقبا بعد از ارزیابی کیفی به اطالع شرکتهایی 
که حائز حداقل امتیاز طبق اس��ناد ارزیابی کیفی جهت ش��رکت در 

مناقصه شده باشند، خواهد رسید.
7- ش��رکتها می توانند با مراجعه به سایت های پایگاه ملی مناقصات 
و ش��رکت گاز استان هرمزگان به نش��انی ذیل و یا مراجعه حضوری 

فرمهای ارزیابی را دریافت نمایند.
8- مدت اعتبار پیش��نهادها 90 روز تقویمی از تاریخ عودت اس��ناد 

مناقصه که در فراخوان ذکر شده است، می باشد.
9- پیمانکاران بایس��تی دارای کد اقتصادی و شناس��ه ملی اشخاص 

حقوقی ایرانی باشند.
10- هزینه آگهی روزنامه ها، بعهده برنده مناقصه می باشد.

11- حداقل رتبه قابل قبول جهت ش�رکت در مناقصه: رتبه 4 
)چهار( تأسیسات و تجهیزات یا 5 )پنج( نفت و گاز می باشد.

مناقصه گران می توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه 
ملی مناقصات به آدرس http:iets.mporg.ir و یا سایت شرکت 
گاز اس��تان هرمزگان به آدرس http:www.nigc-hpgc.ir و یا 
حضوری به نشانی ش��رکت )ردیف 4( دفتر امور حقوقی و قراردادها 

مراجعه و یا با تلفن 07612194064 تماس حاصل نمایند.

آگهیبرگزاریمناقصهعمومی
)ارزیابیکیفی(

شرکت ملی گاز ایرانمناقصهشماره:1329681
شرکت گاز استان هرمزگان 

)سهامی خاص( )نوبت دوم(

روابطعمومیشرکتگازاستانهرمزگان

1- الزم به ذکر اس��ت ارائه معرفی نام��ه الزامی بوده و هزینه ای بابت 
واگذاری اسناد اخذ نخواهد شد.

2- متقاضیان می توانن��د پس از درج آگهی به آدرس ذیل مراجعه و 
نسبت به دریافت شرایط مناقصه اقدام نمایند.

3- میزان سپرده شرکت در مناقصه به شرح مندرج در اسناد مناقصه 
می باشد.

4- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
5- صنایع مهام در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

6- جهت اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن های ذی��ل تماس حاصل 
نمایید.

آدرس: 
تهران- انتهای اتوبان شهید بابائی- جاده اختصاصی پارچین- صنایع 

مهام.
ته��ران- جاده خاوران- بعد از پاکدش��ت- جاده اختصاصی پارچین- 

صنایع مهام.
تلفن/ فاکس: 36022057 )021(

آگهیمناقصهعمومی
شماره:92/2-6

م الف1385

تعدادواحدشرحردیف

3دستگاهمخزن پلی اتیلن عمودی 5000 لیتری1

1دستگاهبوستر پمپ استنلس استیل 2304

3
سیستم تصفیه آب به روش اسمز 

معکوس با 15 مترمکعب RO با پمپ 
دانفوس- ممبران

1دستگاه

صنایع مهام در نظر دارد سیس�تم آب شرب مورد نیاز خود را به 
همراه نصب و راه اندازی طبق جدول ذیل از طریق مناقصه از شرکت 

واجد شرایط خریداری نماید.

 

1-صنایع مهام در نظر دارد یک دس�تگاه سختی گیر 
)تصفی�ه آب( RO با ظرفیت M 100 مورد نیاز خود را 
از طریق مناقصه از شرکت واجد شرایط خریداری نماید.

2- الزم ب��ه ذکر اس��ت ارائ��ه معرفی نام��ه الزامی بوده و 
هزینه ای بابت واگذاری اسناد اخذ نخواهد شد.

3- متقاضیان می توانند پس از درج آگهی به آدرس ذیل 
مراجعه و نسبت به دریافت شرایط مناقصه اقدام نمایند.

4- میزان س��پرده شرکت در مناقصه به شرح مندرج در 
اسناد مناقصه می باشد.

5- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
6- صنای��ع مه��ام در رد یا قبول هر یک از پیش��نهادها 

مختار است.
7- جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ذیل تماس 

حاصل نمایید.
آدرس: 

ته��ران- انتهای اتوبان ش��هید بابائی- ج��اده اختصاصی 
پارچین- صنایع مهام.

تهران- جاده خاوران- بعد از پاکدش��ت- جاده اختصاصی 
پارچین- صنایع مهام.

تلفن/ فاکس: 36022057 )021(

آگهیمناقصهعمومی
شماره:92/2-5

م الف 1388

1- نوع فراخوان: عمومی- یک مرحله ای
2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار: میدان قزوین- خ قزوین- بعد از خ مخصوص- مجتمع دخانیات تهران

3- موضوع مناقصه: خرید انواع اتیکت و قراصه هارد سایز بزرگ
4- زمان مهلت و نشانی دریافت اسناد:

4-1- انتشار آگهی نوبت اول در مورخ : 92/4/8 در روزنامه های کثیراالنتشار.
4-2- انتشار آگهی نوبت دوم در مورخ: 92/4/10 در روزنامه  های کثیراالنتشار.

4-3- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از مورخ 92/4/8 تا پایان وقت اداری مورخ 92/4/15 می باشد.
4-4- مهلت ارائه نمونه موضوع مناقصه: از تاریخ خرید اوراق تا تاریخ 92/4/25.

4-5- مهلت تحویل پیشنهادها و اسناد تکمیل شده: تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 92/4/26 می باشد.
4-6- نش�انی محل دریافت اس�ناد: خیابان قزوین- مجتمع دخانیات تهران- اداره تدارکات یا با مراجعه به س��ایت پایگاه ملی اطالع رس��انی 

www.iets.mporg.ir مناقصات به نشانی
4-7- نشانی محل تحویل پیشنهادها و نمونه: خیابان قزوین- مجتمع دخانیات تهران- اداره حراست مجتمع 

5- هزینه تهیه و اسناد و نحوه دریافت آن: واریز مبلغ 100/000 ریال به حساب شماره 0107528523002 و ارائه فیش واریزی آن جهت 
دریافت اسناد و یا مراجعه به سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات و ضمن ثبت نام دریافت اسناد مناقصه به صورت رایگان.

6- مدت اعتبار پیشنهادها موضوع بند )ی( ماده 2 و بند )الف( ماده 21 قانون: 2 ماه از بازگشایی پاکات.
7- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی با اعتبار 3 ماه به مبلغ 4/825/000/000 ریال.

شرکتدخانیاتایران

مجتمعدخانیاتتهران
)سهامیعام(شمارهثبت12804

فراخوانمناقصهعمومیشماره:1/331/243

نوبتاول

روابطعمومیمجتمعدخانیاتتهران م الف 1392

  ISO 14001   ISO  9001 
  OHSAS  18001 

مجل��ه کیهان ورزش��ی حاوی 
مطال��ب خواندن��ی، تحلی��ل، 
گ��زارش، مصاحب��ه و آخرین 
اخب��ار از ورزش جهان و ایران 
امروز )شنبه 8 تیرماه 92( در 
سراسر کش��ور منتشر شد. در 

این شماره می خوانیم:
* جابجایی در ورزش )سرمقاله(، 
برنام��ه لیگ های فوتب��ال آلمان 
گوت��زه  ماری��و  ب��ا  فرانس��ه،  و 

و رامی��رس، ن��گاه چند بعدی به رحم��ان احمدی دروازه بان تی��م ملی، وداع 
فوتبال با هاینکس، مصاحبه با حمیدرضا منصوری مهاجم اس��بق س��پیدرود 
و گی��الن، بررس��ی و معرفی قهرمانان لیگ های اروپا، آخری��ن اخبار از نقل و 
انتقاالت فوتبال ایران، مشکالت استقالل و این بار مجتبی جباری، جام جهانی 
جوانان و جام کنفدراس��یون ها و... به همراه پوس��تر: نکونام، قوچان نژاد و تیم 

منچستریونایتد.

مجلهکیهانورزشیامروزمنتشرشد

سالهفتادودومqشمارهq20528 تکشماره5000ریال12صفحه)بهاضافهنیازمنديهایویژهتهران( شنبه8تیرq1392 20شعبان29q1434ژوئن2013

خبر ویژه
یادداشت روز

* مسئوالن و نمایندگان 33 حزب لبنانی به منظور تبریک برگزاری یازدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری با سفیر ایران در لبنان دیدار کردند.

* محمود قماطی مسئول هماهنگی لقاء احزاب: انتخابات اخیر ایران نمونه 
بسیار خوبی از وجود نظام دموکراتیک در منطقه و جهان را ارائه کرد.

* شعار  »مرگ بر آل سعود« درمراسم تشییع پیکر 

2 شهید عربستانی.

* تظاه��رات ضد آمریکایی همزمان با س��فر اوباما 

به آفریقای جنوبی.

* مردم بحرین در مراسم تشییع پیکر یک  شهید: 

نمی گذاریم آل خلیفه خون شهدا را پایمال کند.

* ادامه عملیات ارتش لبنان برای بازداشت سلفی ها 

در صیدا.                                       صفحه آخر

ارتش سوریه یک شهر مهم دیگر را 
از تروریست ها پاکسازی کرد

مرسی: اشتباه کردم
جبران می کنم!

تظاهرات علیه رئیس جمهور مصر همچنان ادامه دارد امروز پایان کنکور92
نتیجه شهریورماه اعالم می شود

33 حزب لبنانی: ایران
بزرگترین نظام مردم ساالر جهان است

* جمه��وری اس��المی ای��ران از 
جمله اولین و بزرگترین نظام های 
مردم ساالر و دموکراتیک در جهان 

به شمار می رود.
* رژیم صهیونیس��تی و همراهان 
آن می دانند ایران کشوری نیست 
که بتوانن��د ضربه ای ب��ه آن وارد 
کنند.                          صفحه10

صفحه2صفحه2

* امسال 10 هزار رشته محل در دوره بدون آزمون داوطلب می پذیرند، داوطلبان در صورت غیبت و ثبت نام نکردن 
هم می توانند انتخاب رشته کنند.

* در آزمون سراسری امسال یک میلیون و 83 هزار و 571 داوطلب حضور دارند.
* مسن ترین داوطلب پیرمردی 76 ساله از شهرستان آستانه اشرفیه بود.

* نتیجه نهایی پذیرفته شدگان 21 شهریورماه اعالم می شود.                                                        صفحه10

با حضور موفق در نمایشگاه اتم اکسپو روسیه

گام اول ایران
برای فروش دستاوردهای هسته ای در بازار جهانی

* جمهوری اس��المی ایران با حضور موفق در نمایشگاه اتم اکسپو روسیه، 
گام مهمی ب��رای اقتصادی کردن و ورود دس��تاوردهای اتمی متخصصان 

داخلی به بازارهای بین المللی برداشت.
* فریدون عباس��ی، رئیس سازمان انرژی اتمی: نمایشگاه و نشست های تخصصی 
اتم اکس��پو 2013 و نشس��ت های جانبی برق هسته ای در قرن 21 فرصت خوبی 
بود که متخصصان ما با متخصصان سایر کشورها تبادل تجربه کنند.     صفحه10

* تشکیل پرونده تخلف برای 20 توزیع کننده 

عمده مرغ.

* کره جنوبی، هند و ژاپن واردات نفت از ایران 

را افزایش می دهند.

* مع��اون وزیر نیرو: م��ردم صرفه جویی کنند

آب سهمیه بندی نمی شود.

* هش��دار وزارت نفت درب��اره افزایش مصرف

 بنزین.                                            صفحه4

تسهیالت 30 میلیون تومانی
برای نوسازی خانه های فرسوده

* رئیس جمهور مصر در نخستین سالگرد ریاست جمهوری: در یک سال 
گذشته اشتباهاتی کرده ام که قصد دارم آنها را جبران کنم.

* فضای سیاس��ی کش��ور دوقطبی ش��ده و خطر بی ثباتی کل کشور را 
تهدید می کند.

* پس از پایان س��خنرانی مرسی طرفداران و مخالفان وی در چند شهر 
به شدت با یکدیگر درگیر شدند.

* منابع بیمارستانی: در این ناآرامی ها 3 تن کشته و 467 نفر مجروح شدند.
* محمد حسنین هیکل: مرسی مبهوت قدرت شده است.

* ادامه سیاس��ت های اخوان المسلمین اشتباه است و می تواند مصر را به 
جنگ داخلی بکشاند.

* کشتار شیعیان به دست سلفی ها و قطع رابطه مصر با سوریه از جمله 
حوادثی است که مخالفت ها با مرسی را افزایش داده است.

* مخالف��ان مرس��ی خود را آم��اده برگزاری تظاه��رات میلیونی در روز 
یک شنبه )فردا( می کنند.

* المیادین: ش��مار زیادی از مخالفان، اعتراض ها علیه مرسی را از مقابل 
االزهر آغاز کرده اند.

* ناظران سیاس��ی: اخوان المس��لمین ب��ه وعده هایی ک��ه در ابتدا داده 
عمل نکرده است.                                                           صفحه آخر

* دی ولت: غرب کور خوانده، روحانی به جمهوری اسالمی وفادار است
* غرب اصال دنبال مذاکره نیست آنها کالم شیرین و عمل تلخ دارند

* حزب اهلل در سوریه از اسرائیل زهرچشم گرفت

سازش تاکتیکی با اصولگرایان
 و ماجرای مجلس زوری و ناطق  نوری !

روحانی
کجا

 ایستاده است؟


