
30002323 ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

شرکت فوق درتاریخ 1392/4/11 تحت شماره 440887 و شناسه 
مل��ی 10320884270 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده ودر تاریخ 
1392/4/11 از لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه 
اظهارنامه آن به ش��رح زی��ر جهت اطالع عم��وم در روزنامه های 

رسمی و کثیراالنتشار کیهان آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

انج��ام کلی��ه امور تج��اری و بازرگانی مجاز ش��امل: انتق��ال دانش فنی و 
تکنولوژی از منابع خارجی و داخلی و فعالیت های مهندسی و بررسی منابع 
و تولیدات داخلی و خارجی، عضویت و شرکت در انجمن ها و نمایشگاه ها و 
کنفرانس ه��ای بین المللی مربوطه و انجام خرید ،فروش، صادرات و واردات 
کلیه کاالهای مجاز، مشاوره و تبادل اطالعات تخصصی و حقوقی، داخلی و 
خارجی اعم از بخش خصوصی و دولتی و شرکت در مناقصات و مزایده ها، 

اخذ وام و اعتبار از بانکها، سرمایه گذاری های تولیدی.
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت: استان تهران- شهر تهران نیاوران کاشانک 
خیاب��ان پورابتهاج کوچه برادران که��زادی پ20 طبقه 4 غربی- 

کدپستی 1958913111
4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 10/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 
100/000 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 3/500/000 
ریال توس��ط مؤسس��ین طی گواهی بانکی ش��ماره 72257272 مورخ 
1392/3/12 نزد بانک صادرات شعبه کاشانک نیاوران پرداخت گردیده 

است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.

5- اولین مدیران شرکت:
1-5- آقای فرامرز عبدوس به ش��ماره مل��ی 0050349074 به 

سمت رئیس هیئت مدیره.
2-5- آقای مس��عود معظمی مقدم به شماره ملی 0050962061 

به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
3-5- آقای ابوالفضل فرمان آرا به ش��ماره ملی 0036135275 به 

سمت عضو هیئت مدیره.
4-5- آق��ای رحیم رحمانی به ش��ماره مل��ی 0036992518 به 

سمت عضو هیئت مدیره.
 5-5- آق��ای س��یدعباس میرمحم��د صادق��ی به ش��ماره ملی 

0041167392 به سمت عضو هیئت مدیره.
6-5- آق��ای س��یدعباس میرمحم��د صادق��ی ب��ه ش��ماره مل��ی 
0041167392 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور بانکی 
ش��رکت به امضای مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت و اوراق عادی 

و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

 8- بازرس اصلی وعلی البدل:
1-8- آقای مرتضی بهمن آبادی به شماره ملی 0052265765 به 

عنوان بازرس اصلی
2-8- آق��ای مهدی خزائی به ش��ماره مل��ی 0073717436 به 

عنوان بازرس علی البدل

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

آگهی تأسیس شرکت همراه صنعت راستین سهامی خاص

شرکت فوق در تاریخ 1392/4/9 تحت شماره 440211 و شناسه 
مل��ی 10320883129 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 
1392/4/9 از لح��اظ امضاء ذیل دفات��ر تکمیل گردیده و خالصه 
اظهارنامه آن به ش��رح زی��ر جهت اطالع عم��وم در روزنامه های 

رسمی و کثیراالنتشار کیهان آگهی می شود.
1 - موضوع ش��رکت: خری��د و فروش واردات و ص��ادرات تولید و 
توزیع کلیه تجهیزات پزش��کی، بیمارس��تانی و آزمایشگاهی پس 
از اخ��ذ مجوزه��ای الزم، خرید و ف��روش واردات و صادرات کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی، طراحی و س��اخت کلیه قطعات صنعتی و 
غیرصنعتی، نصب و راه اندازی کلیه خطوط و ماشین آالت صنعتی 
و غیرصنعتی، مش��ارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و خارج 
از کش��ور، ش��رکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در 
داخل و خارج کش��ور، اخذ وام و تس��هیالت از بانکها و مؤسسات 
مالی و اعتباری در داخل و خارج از کش��ور پس از اخذ مجوزهای 

الزم از مراجع ذیصالح.
2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3 - مرکز اصلی ش��رکت: اس��تان تهران- ش��هر ته��ران نارمک خ 
اس��ماعیل افش��اری پالک 100 طبق��ه دوم واحد 3- کدپس��تی 

 1645933358
4 - س��رمایه ش��رکت: مبل��غ 50/000/000 ریال منقس��م ب��ه پانصد 
س��هم 100/000 ریال��ی که تع��داد پانصد س��هم با نام می باش��د که 

مبلغ 17/500/000 ریال توس��ط مؤسس��ین طی گواهی بانکی شماره 
23192105 م��ورخ 1392/3/23 نزد بانک تات ش��عبه بازار مبل یک 
پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.

5 - اولین مدیران شرکت:
1 - 5 - آقای مجتبی س��اغری بادی به شماره ملی 6649783560 

به سمت رئیس هیئت مدیره. 
2 - 5 - آق��ای مس��عود کالنت��ری نیس��تانکی ب��ه ش��ماره مل��ی 

0064561781 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
3 - 5 - آقای محمد س��اغری بادی به شماره ملی 0084671270 

به سمت عضو هیئت مدیره.
4 - 5 - آقای محمد ساغری بادی به شماره ملی 0084671270 به 

سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
6 - دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اس��ناد بهادار ش��رکت از 
قبیل چک، س��فته، بروات قراردادها و عقود اس��المی و اوراق عادی و 
اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

7 -  اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
8 - بازرس اصلی و علی البدل:

1 - 8 - آقای حسن بابائی به شماره ملی 0082910308 به عنوان 
بازرس اصلی

2 - 8 - آقای سید امیر فواد دلقندی به شماره ملی 0794945260 
به عنوان بازرس علی البدل

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

آگهی تأسیس شرکت هیراد تجهیز سپهر سهامی خاص

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/9/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران- بزرگراه رسالت سیدخندان خیابان شهید کابلی )دبستان( خیابان شهید 

همدانی پالک 22 طبقه 2 کد پستی 1631656411 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
2- موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید:

احداث نگهداری و بهره برداری از آزادراه قطعه دوم اصفهان شیراز و اجرای کل پروژه تعهد و تامین و پرداخت 50 درصد از کل هزینه 
احداث قطعه دوم آزادراه اصفهان شیراز و طرح های جانبی آن و اجرای کل پروژه و بهره برداری از آن بر وفق قانون احداث پروژه های 
عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب تاریخ 66/8/24 مجلس شورای اسالمی و 
آیین نامه اجرای قانون مشارکت مصوب شماره 924506 مورخ 1367/2/24 و الحاقیه شماره 01176080 مورخ 1372/12/19 هیئت 
محترم وزیران و نیز انجام مطالعات باقیمانده و تکمیل مطالعات از قبیل مطالعات مسیر نقشه برداری تهیه نقشه های اجرایی آزادراه و 
انجام کلیه فعالیت های وارداتی از خارج از کشور به منظور واردات ماشین آالت مصالح و لوازم صنعتی در ارتباط با فعالیت های موضوع 
ش��رکت و نیز مشارکت با س��ایر شرکتهای داخلی و خارجی به منظور انجام فعالیتهای فوق و کلیه فعالیتهای جانبی خرید و فروش و 
واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز ش��رکت در مناقصات و مزایده های داخلی وخارجی اخذ و اعطای نمایندگی و مش��ارکت و عقد 
قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی و فعالیت های گردشگری و ایجاد دفتر نمایندگی در 

خارج اخذ وام و تسهیالت از بانکها و موسسات مالی داخلی و خارجی.
3- نام شرکت به »احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه اصفهان شیراز« تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

در تاریخ 1392/1/20 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

آگهی تغییرات شرکت احداث نگهداری و بهره برداری قطعه دوم آزاد راه اصفهان شیراز 
سهامی خاص به شماره ثبت 392181 و شناسه ملی 10320431741

به استناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 92/3/30 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:

ای��وب رضایی اهری به ش��ماره ملی 1671849442 به س��مت 

رئیس هیئت مدیره و محمدابراهیم قره داغی 15820390700 

به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بیژن یزدگردی به شماره ملی 

0043142974 ب��ه س��مت عضو و مدیرعام��ل و کلیه چک ها 

اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و 

یکی از دو امضاء دیگر اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر ش��رکت 

معتبر می باش��د ضمناً کلیه نامه ها با امض��اء هر یک از اعضای 

هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد 0386799 

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پگا 
سهامی خاص به شماره ثبت78777

و شناسه ملی 10101236094

م الف 56138

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی تامین نماید:
تقاضاهای شماره  AHB-9240107 مناقصه شماره 92/193شماره تقاضا و مناقصه

خرید ”GATE& GLOBE VALVE”PETROL VALVEشرح اقالم درخواستی
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 50/000/000 ریال می باشد.مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی و یا ارائه چک تضمین نوع تضمین شرکت در مناقصه
شده بانکی

92/8/9تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط 

92/9/9آخرین مهلت ارائه پیشنهادات

92/9/19تاریخ گشایش پاکات فنی

92/10/3تاریخ گشایش پاکات مالی

استان بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، فاز 2 و آدرس و تلفن مناقصه گذار
3- مدیریت بازرگانی- واحد خرید- تلفن: 07727312294

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن 07727312294 تماس حاصل 
فرمایند.

حداقل امتیاز قابل قبول جهت ارزیابی کیفی 50 می باشد و ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده از طرف برنده مناقصه بهنگام عقد قرارداد خرید 
روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبیالزامی می باشد .

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
شرکت ملی گاز ایران

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

نوبت دوم

اداره کل راه و شهرس�ازی اس�تان قزوین در نظر دارد پروژه مش��روحه 
ذیل را براس��اس قیمت مقطوع به پیمانکار واجدش��رایط و تعیین صالحیت 

شده واگذار نماید.
ل��ذا متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند برای کس��ب اطالعات بیش��تر 
و دریافت اس��ناد مناقصه با در دس��ت داش��تن معرفی نامه جهت هر مورد از 
تاریخ 92/6/27 لغایت 92/7/1 به نش��انی قزوین- انتهای بلوار نوروزیان پشت 
صداوس��یما- اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین اداره پیمان و رسیدگی 
مراجعه یا با ش��ماره تلف��ن 3659474-0281 تماس گرفته و یا به س��ایت 

http://iets.mporg.ir یا http://Qazvinroad.ir مراجعه نمایند.
مهلت تحویل اسناد تا ساعت 13 تاریخ 92/7/11 به آدرس فوق می باشد.

تضمین ش��رکت در مناقصه می بایس��ت به صورت اوراق مش��ارکت بی نام، 
ضمانتنام��ه بانکی و یا واریز وجه به حس��اب 217632334004 بانک ملی 

مرکزی شعبه سبزه میدان در وجه اداره کل راه و شهرسازی می باشد.
هزین��ه اس��ناد مناقص��ه 200000 ریال فیش واریزی به حس��اب ش��ماره 

2176323306000 به نام اداره کل راه و شهرسازی میباشد.
بازگش��ایی پاکات اسناد مناقصه در تاریخ 92/7/13 رأس ساعت 11 در اداره 

کل راه و شهرسازی استان قزوین می باشد.
- ترفی�ع، تعمی�ر و مرم�ت و حمل گاردری�ل در حوزه اس�تحفاظی 
اس�تان قزوین با مبلغ ب�رآورد 2/550/000/000 ریال و مبلغ تضمین 

چهل میلیون ریال

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

آگهی مناقصه 92/10
)نوبت دوم(یک مرحله ای

سال هفتادو دوم q  شماره q 20595  تکشماره 5000 ریال12صفحه پنج شنبه 28 شهریور q  1392 13 ذیقعده q  1434 19 سپتامبر2013

خبر ویژه
یادداشت روز

بررسی موضوع عفاف و حجاب در دولت
رئیس جمهور: وزیر کشور گزارش دهد

* نوبخت سرپرست معاونت سرمایه انسانی رئیس جمهور: 

محاس��بات انجام ش��ده در ماههای اخیر نش��ان داد که 

ساعات کار ادارات کمتر از 44 ساعت در هفته بوده است.

* افت 150 هزار تومانی قیمت سکه طی 10 روز.

* طرح پیشنهادی 60 نماینده مجلس برای جمع آوری 

و بهره گیری از آب باران.

* بانک مس��کن: در صورت تصویب دولت وام مس��کن 

افزایش می یابد.                                        صفحه4

براساس بخشنامه جدید دولت اعالم شد

ساعت کاری ادارات
 8 صبح تا 4 بعدازظهر

* دادگاه مصر حساب بانکی سران اخوان المسلمین 

را بست.

* چین و روسیه تصویب قطعنامه علیه سوریه را 

ناکام گذاشتند.

* کره ش��مالی: ب��دون پیش ش��رط در مذاکرات 

6جانبه شرکت می کنیم.

* 50 ش��هید و 150 مج��روح حاص��ل عملیات 

تروریستی در عراق.                          صفحه آخر

با اشاره به افشاگری های اسنودان

گوگل جاسوسی اینترنتی آمریکا را
تایید کرد

نخستین قهرمانی خارج از خانه پس از 48 سال

ایران  آقای کشتی آزاد جهان شد

* برخی رسانه های غربی با جنجال سازی مدعی شدند بیانات رهبر جمهوری 
اسالمی در آستانه مذاکرات به معنای عقب نشینی ایران است.

* برداشت انحرافی رسانه های غربی درباره »نرمش قهرمانانه« در حالی است 
که آنان عمدا به جوانب مختلف این عبارت که از سوی رهبر انقالب اسالمی 

بیان شده بود نپرداخته اند.
* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 14 شهریورماه در دیدار اعضای مجلس 
خبرگان فرمودند: مانور قهرمانانه نبایس��تی به معنای عبور از خطوط قرمز، 
یا برگشتن از راهبردهای اساسی یا عدم توجه به آرمان ها باشد، اینها را باید 

رعایت کرد.
* روزنامه فایننشال تایمز: آیت اهلل خامنه ای ضمن موافقت با انعطاف پذیری 
در مذاک��رات، به مذاکره کنندگان هش��دار داد اهداف واقعی نظام س��لطه را 

فراموش نکنند.
* شبکه المیادین: رهبر ایران از آنچه دیپلماسی درست توصیف شد، حمایت 

کرد ولی در عین حال خواستار هوشیاری در برابر دشمنان شد.
* دویچه وله آلمان: رهبر جمهوری اسالمی در سخنرانی در جمع فرماندهان 
سپاه پاسداران آنها را از »وادادگی و تزلزل« به سبب تغییرات جهان یا لزوم 

تغییرات داخلی برحذر داشت.
* ش��بکه تلویزیون��ی بی بی س��ی: آیت اهلل عل��ی خامنه ای، رهب��ر ایران، در 
مالقات با فرماندهان س��پاه پاسداران انقالب اسالمی از »حرکت های صحیح 
دیپلماتیک« استقبال کرده است.                                            صفحه3

برداشت انحرافی رسانه ها و محافل غربی 
از »نرمش قهرمانانه«

بازتاب بیانات اخیر رهبر انقالب

صفحه2صفحه2

صفحه10 

* تجلیل مقام معظم رهبری از کارنامه سپاه، مدال افتخار پاسداران انقالب 
است.

* روند بیداری اسالمی نقشه راه  غرب را در  منطقه خاورمیانه به شکست 
کشانده است.

سرلشکر جعفری:

رسالت سپاه دفاع غیر محافظه کارانه
 از انقالب و آرمان های امام و راه شهیدان است

* واقعیت های موجود بیانگر این مهم 
اس��ت که امروز پهپاده��ا، پدافندها، 
رادارها و موش��ک های سپاه  فضا را از 

انحصار دشمن خارج ساخته است.
* ما در نبرد دریایی به یک قدرت 
اطمینان بخش در دف��اع از منافع 

حیاتی خود دست یافته ایم.
* م��ا در حال دس��تیابی ب��ه ظرفیت 
پوی��ای جن��گ اطالعات��ی ب��ا هم��ه 
پیچیدگی ها، پیشرفت ها و ظرافت های 
آن هستیم.                      صفحه10

* اتفاقی که انتظارش را می کشیدیم در میدان جهانی بوداپست به وقوع پیوست و تیم ملی کشتی آزاد ایران پس از 
48 سال در خارج از کشور، جام قهرمانی را به باالی سر برد. 

* در روز پایانی مسابقات، عزت اهلل اکبری کشتی گیر وزن 74 کیلوگرم کشورمان موفق شد با پشت سر گذاشتن 
حریفانش یک مدال خوش رنگ دیگر برای ایران کسب کند تا جمع مدال های ایران به عدد 5 برسد.  

* در ش��ب قهرمانی کشتی، تیم فوتبال اس��تقالل ایران نیز موفق شد با پیروزی بر نماینده تایلند به جمع 4 تیم 
برتر آسیا راه یابد.                                                                                                          صفحه9

مدعیان اعتدال انتقام شهرداری را 
از دانشگاه آزاد گرفتند

* جلسه فوق العاده هیئت امنای دانشگاه آزاد دیروز به ریاست هاشمی رفسنجانی 
در مجمع تش��خیص مصلحت نظام با حضور سید حس��ن خمینی، محمدیان، 
توفیقی، قاضی زاده، هاش��می، فریدون عزی��زی، یزدی صمدی، میرزاده و فرهاد 
دانشجو برگزار شد و در نتیجه این جلسه فرهاد دانشجو از ریاست دانشگاه آزاد 

عزل و میرزاده به عنوان سرپرست انتخاب شد.
* اعض��ای هیئت امنای دانش��گاه آزاد تأکید کرده بودند که جلس��ه دیروز 
عصر  به منظور عزل فرهاد دانش��جو نیس��ت هر چند که تعدادی از آنها به 
دانش��جو گفته بودند که عزل وی در دس��تور کار هیئت امنای این دانشگاه
است.                                                                           صفحه3

اول برکناری
بعداً جلسه هیئت امنا
* اسرائیل: القاعده را ترجیح می دهیم تهدید بزرگ، متحدان ایران هستند

حقوق 
کدام شهروندان؟


