
معاون�ت آماد و پش�تیبانی نی�روی انتظام�ی جمهوری 
اس�امی ایران در نظر دارد تعداد شش قلم کاالی مشروحه 
شامل )کاه کار استتاری وظیفه، شورت، ملحفه تشک و 
بالش، شامپو بدن، لباس کار زیتونی و لباس کار استتاری 
کویری وظیفه )تجدید مناقصه(( مورد نیاز خود را از طریق 
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامی��ن نماید. تولیدکنندگان 
واجد ش��رایط و دارای م��دارک قانونی می توانند با در دس��ت 
داش��تن رسید بانکی به مبلغ بیست وپنج هزار )25،000( ریال 
بابت هر قلم واریزی به حس��اب شماره 8001 خزانه نزد بانک 
ملی ایران به مرکز خرید این معاونت واقع در کیلومتر 18 جاده 
مخصوص کرج خیابان 63 )ملک( نرس��یده به موسسه قوامین 
پ��الک 12 )طبق��ه اول- اداره اقالم عمومی- دایره پوش��اک( 
مراجعه و اس��ناد مناقصه را دریافت و پیش��نهادهای خود را تا 
س�اعت14 مورخ 1392/7/16به صندوق پیشنهادات مستقر 
در دبیرخان��ه آن مرکز ارائه نمایند. ضمن��ا هزینه چاپ آگهی 

برعهده برندگان مناقصه می باشد.

آگهی
 مناقصه عمومی 
شماره 92/100/4

معاون آماد و پشتیبانی ناجا
م الف 2698

 با اهدای خون زندگی را هدیه کنیم 
 روابط عمومی انتقال خون استان تهران 

بدینوس��یله به آق�ای رضا نصرال�ه زاده قره کائی 
)181560( فرزند محمد

بعلت مجهول المکان ب��ودن به تجویز ماده 73 قانون 
آئی��ن دادرس��ی مدنی ابالغ می گ��ردد که طبق رأی 
قطعی ش��ماره 368/ک ت م��ورخ 92/6/10 صادره از 
سوی کمیته انضباطی کارکنان به اخراج با رعایت 
ماده 27 قانون کار محک��وم گردیده اند. این آگهی 
در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد.

آگهی ابالغ رأی

کمیته انضباطی کارکنان بانک ملت
م الف 2729

شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان در نظر دارد خرید سیفتی والوهای بخار و آب تغذیه هیترهای فشار باال نیروگاه بندرعباس را از طریق مناقصه 
عمومی به انجام برساند. لذا از کلیه داوطلبان واجد شرایط دعوت می گردد جهت بازدید و دریافت اسناد شرکت در مناقصه ضمن واریز مبلغ 200/000 
ریال به حس��اب جاری س��پهر به شماره 0104672500005 نزد بانک صادرات شعبه شهید رجایی بندرعباس بنام این شرکت و با ارائه فیش مربوطه 
و مدارک ذیل حداکثر تا پایان س��اعت اداری روز سه ش��نبه مورخ 92/7/16 به آدرس بندرعباس- جاده اسکله شهید رجایی- نیروگاه بندرعباس- امور 
تدارکات- واحد مناقصات و قراردادها و یا تهران- میدان ونک- خیابان برزیل- س��اختمان توانیر- بلوک2- طبقه3- دفتر ش��رکت مدیریت تولید برق 
هرمزگان مراجعه و با شماره تلفن 88773049 تماس حاصل نمایند، سایر اطالعات تکمیلی در اسناد مناقصه درج گردیده است. ضمنا آخرین مهلت 
دریافت پیشنهادات )تحویل پاکات( مربوطه روز سه شنبه مورخ 92/7/30 و گشایش پاکات روز چهارشنبه 92/8/1 می باشد. بازگشایی پاکت ج متعاقبا 
اعالم می گردد. الزم بذکر است مناقصه گران می بایست پاکات پیشنهادات خود را فقط به آدرس بندرعباس- نیروگاه برق- امور تدارکات تحویل نمایند.

ارائه کد اقتصادی الزامی است.
زمان دریافت اسناد: ساعت 8 الی 15 )به غیر از روز تعطیل(

تلفن تماس: 5111719-0761                  5564900 -0761- داخلی 576 و 625
Http://Iets.mporg.ir                     Http://tender.Tavanir.org.ir                                 :سایت اینترنتی جهت مراجعه

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

»آگهی مناقصه عمومی«
نوبت اول

دو مرحله ای
وزارت نیرو

شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
)سهامی خاص(

ف
دی

شماره ر
مناقصه

تضمین شرکتموضوع مناقصه
 در مناقصه

مدارک مورد نیاز 
جهت اخذ اسناد مناقصه

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال(

192/12
خرید سیفتی والوهای بخار و 
آب تغذیه هیترهای فشار باال 

نیروگاه بندرعباس
1- ضمانتنامه بانکی

2- واریز وجه

1- ارائه معرفی نامه کتبی
2- داشتن شخصیت حقوقی

3- ارائه سابقه کار )حداقل یک کار مشابه(
255.000.000

ش�رکت آب و فاضاب اس�تان آذربایج�ان ش�رقی درنظر دارد 
عملی��ات مرب��وط ب��ه نص�ب انش�عاب آب و فاض�اب و تعویض 
کنتوره�ای خراب در ش�هر میانه را از محل اعتب��ارات غیرعمرانی 
و از طری��ق مناقصه )عمومی( به پیمانکار واجد ش��رایط و دارای رتبه 
آب واگ��ذار 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 دانش��گاه تبری��ز- امور قراردادها- تلفن: 
3304091-0411 مراجع��ه و ضم��ن واریز مبل��غ 200000 ریال به 
حس��اب جام ش��ماره 7221124733 بانک ملت باجه آب و فاضالب 
تبریز )کد ش��عبه 1342/5( و ارائه فیش آن به امور قراردادها، اس��ناد 
مربوطه را متعاقبا دریافت  و در تاریخ قید ش��ده در اسناد، پاکت خود 
را تحویل دبیرخانه ش��رکت نمایند. بدیهی است شرکت 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، مش��روط، 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: 1/325/000/000 ریال

ج( مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه معادل 99/750/000 ریال 
می باشد.

د( سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ه�( پیش��نهاددهنده مکلف اس��ت معادل مبلغ س��پرده، تضمین های 
معتبر تس��لیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب 
مورد ضمانت نامه یا رس��ید واریز وجه را ضمیمه پیش��نهاد به شرکت 
تس��لیم نماید. به پیش��نهادهای فاقد س��پرده، س��پرده های مخدوش، 
س��پرده های کمت��ر از میزان مق��رر، چک و نظایر آن ترتی��ب اثر داده 

نخواهد شد.
www.abfa- azarbaijan.ir سایت

آگهی مناقصه عمومی
شماره 88 سال 1392

وزارت نیرو

شرکت سهامی آب و فاضاب استان آذربایجان شرقی

  نوبت اول 

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

ش��رکت فوق در تاریخ 1392/5/28 تحت ش��ماره 442891 و شناس��ه ملی 
10320897716 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1392/5/28 از 
لحاظ امض��اء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر 
جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار کیهان آگهی می شود.

1- موضوع شرکت:
انجام امور پیمانکاری و خدمات مشاوره ای و فعالیت در رشته های ساختمان 
دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، 
س��نگی و بتن��ی، فلزی و نظای��ر آن و رش��ته های آب، راه، صنعت و معدن، 
نیرو تاسیس��ات و تجهیزات کاوش زمینی، کش��اورزی خدمات، سیستم های 
مخابرات��ی، جمع آوری و بازیافت زبال��ه در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای 
الزم واردات و ص��ادرات، خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و مواد 
اولیه و س��ایر امور مربوط به صنع��ت در حیطه حقوق تجارت اخذ و تفویض 
نمایندگی ش��رکت های داخلی و خارجی عقد قرارداد با اش��خاص حقیقی و 
حقوقی، اخذ وام و تسهیالت از منابع بانکی و اعتباری، برگزاری نمایشگاه ها 
و همایش ها و س��مینارهای مجاز در داخل و خارج از کش��ور و انجام هرگونه 
فعالیت مجاز که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد. شرکت در مزایده ها 
و مناقصه ه��ای داخلی و خارجی دکوراس��یون و طراح��ی داخلی و خارجی 
واردات و صادرات خودروهای س��بک و س��نگین ارائه خدمات پس از فروش 
آنها و واردات و صادرات لوازم یدکی خودروهای س��نگین و سبک هر یک از 

فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم.
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت:
اس��تان تهران- ش��هر تهران خیابان جمهوری غربی نرسیده به خیابان 

رودکی پ 1447- کد پستی 1345746938

4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م ب��ه یک هزار 
س��هم 1/000ریالی که تعداد یک هزار س��هم با نام می باش��د که مبلغ 
35/000/000 ری��ال توس��ط موسس��ین ط��ی گواهی بانکی ش��ماره 
30392184 م��ورخ 1392/4/1 ن��زد بان��ک پاس��ارگاد ش��عبه میدان 

جمهوری پرداخت گردیده است.
5- اولین مدیران شرکت: 

1-5- آقای محمد حمید س��هرابی به ش��ماره ملی 3732519953 به 
سمت رئیس هیئت مدیره.

2-5- خانم مژگان س��هرابی به ش��ماره ملی 4322282598 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره.

3-5- خانم مریم س��هرابی به ش��ماره ملی 2992197807 به س��مت 
عضو هیئت مدیره.

4-5- خانم مریم س��هرابی به ش��ماره ملی 2992197807 به س��مت 
مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6- دارن��دگان حق امضاء: کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت 
معتبر خواهد بود و س��ایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و رئیس 

هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

8- بازرس اصلی و علی البدل: 
1-8- آقای حامد جمش��یدی به شماره ملی 0490564208 به عنوان 

بازرس اصلی.
2-8- آقای ابراهیم نجاری به ش��ماره مل��ی 0081660979 به عنوان 

بازرس علی البدل.

آگهی تاسیس شرکت کیهان موتور آرین سهامی خاص

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی تهران م الف 58563

بارکد 0883874

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/3/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

موسی نیکفر به کد ملی 00709995656 بسمت رئیس هیئت مدیره و 
محمدجعفر نیکفر  به کد ملی 00409989372 به س��مت نایب رئیس 
هیئت مدیره و مهرداد مشعوف به کد ملی 0057313751 بسمت عضو 

هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت 2 سال تعیین گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک و 
س��فته برات عقد قرارداد و عقود اس��المی و اوراق ع��ادی و اداری با 
امض��اء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت 

معتبر است.
منوچهر صدرزاده یگانه به ک.م 0037896164 بسمت بازرس اصلی 
و حش��مت اله ش��ربتی به کد ملی 33592542600 بس��مت بازرس 
علی الب��دل برای مدت یک س��ال مال��ی انتخاب گردیدن��د. روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حس��اب سود و زیان س��ال مالی منتهی به 1391/12/30 

به تصویب رسید.

م الف 58566

بار کد0831114

آگهی تغییرات شرکت گچ نسوز صاف 
سهامی خاص به شماره ثبت 159097 

و شناسه ملی 10102017882

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

ش��رکت فوق در تاریخ 1392/5/5 تحت شماره 441917 و شناسه ملی 
10320891404 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/5/5 از 
لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح 
زی��ر جهت اطالع عموم در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار کیهان 

آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

انج��ام کلی��ه پروژه های فنی مهندس��ی از بن��ا تا نما، تاسیس��ات، برق 
س��اختمان، لوله کشی و گازرسانی، نقش��ه برداری و نقشه کشی، طراحی 
دکوراسیون داخلی و خارجی، انجام کلیه پروژه های پیمانکاری و فضای 
س��بز، واردات و صادرات خرید و فروش کلی��ه کاالهای مجاز بازرگانی، 
مش��ارکت و عقد قرارداد با اش��خاص حقیقی و خارج از کش��ور، شرکت 
در مناقص��ات و مزای��دات دولتی و خصوصی در داخل و خارج کش��ور، 
اخذ وام و تس��هیالت از بانک ها و موسس��ات مالی و اعتباری در داخل و 

خارج از کشور.
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت: 
اس��تان تهران- شهر تهران شمیرانات رودبار قصران، اوشان ابتدای بلوار 

امام خمینی پالک36- کد پستی 3343117334
4- س��رمایه ش��رکت: مبل��غ 50/000/000 ری��ال منقس��م ب��ه پانصد 
س��هم 100/000ریالی که تعداد پانصد س��هم با نام می باش��د که مبلغ 
17/500/000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 126187 

مورخ 1392/4/18 نزد بانک پارس��یان ش��عبه فلک��ه چهارم تهرانپارس 
پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.

5- اولین مدیران شرکت:
1-5- خانم بهجت حاتم اوش��انی به ش��ماره مل��ی 0450789004 به 

سمت رئیس هیئت مدیره.
2-5- خانم ناهید جعفری حس��ن آبادی به شماره ملی 0059537795 

به سمت نایب رئیس هیئت مدیره.
3-5- آقای علی حاج محمدی به ش��ماره ملی 0440090342 به سمت 

عضو هیئت مدیره.
4-5- آقای علی حاج محمدی به شماره ملی 0440090342 به سمت 

مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور و بهادار شرکت از 
قبیل چک، س��فته، بروات قراردادها و عقود اسالمی و نامه های رسمی 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 عباس��علی نامی به ش��ماره مل��ی 5059886311 به عنوان 

بازرس اصلی
2-8- خانم نگار نامی به ش��ماره ملی 6580009160 به عنوان بازرس 

علی البدل

آگهی تاسیس شرکت سپنتا سازه پایدار سهامی خاص

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی تهران م الف 58562

بارکد 0512517

سال هفتادو دوم q  شماره q 20599  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( سه شنبه 2 مهر q  1392 18 ذیقعده q  1434 24 سپتامبر2013

خبر ویژه

یادداشت روز

* عمرالبش��یر: ب��ه نیویورک می روم، کس��ی حق 

بازداشت مرا ندارد.

* آنگال مرکل برای س��ومین بار صدر اعظم آلمان 

شد.

* س��خنگوی حزب کارگر انگلیس: دیوید کامرون 

دروغ می گوید اوضاع اقتصادی هر روز بدتر می شود.

* حماس آغاز انتفاضه علیه اسرائیل را قریب الوقوع 

خواند.                                          صفحه آخر

 فعالیت سیاسی اخوان المسلمین مصر 
ممنوع شد

* تصویب کلیات طرح تش��کیل شورای عالی 

اقتصاد مقاومتی.

* درخواست وزارت صنعت و تجارت برای لغو 

مصوبه پیمان سپاری ارزی.

* در ص��ورت تواف��ق وزارت نف��ت و مجل��س 

تولیدی همراه نفت ب��ا 70 درصد تخفیف  گاز

به فروش می رسد.

صفحه4

دولت جدید واگذاری نمایشگاه بین المللی 
به صدا و سیما را منتفی کرد

با پیام رئیس جمهور

کلید نیروگاه بوشهر 
به متخصصان ایرانی سپرده شد

صفحه2 صفحه2

* جروزالم پست، اسرائیل نشنال نیوز، دیلی استار، فاکس نیوز، گلف نیوز، 
یدیعوت آحارنوت، ایندیا تایمز، رادیو صدای روسیه و فرانس 24 از جمله 
رس��انه هایی بودند که رژه 31 شهریور را با تاکید بر قدرت نظامی ایران 

پوشش دادند.
* روزنامه صهیونیستی جروزالم پس��ت با اشاره به قدرت موشکی نیروهای 
مسلح ایران نوشت: ایران در این رژه نظامی، 30 موشک دوربرد با برد 2000 
کیلومتر به نمایش گذاشت که می تواند اسرائیل را هدف قرار دهد. صفحه10

* س��خنگوی قوه قضائیه در نشس��ت خبری با خبرن��گاران: تعدادی از 
مجرمان امنیتی از محکومان فتنه 88 هستند.

محسنی اژه ای در جمع خبرنگاران مطرح کرد

عفو 80 محکوم امنیتی
 با پیشنهاد رئیس قوه و موافقت رهبر انقاب

بازتاب رژه اقتدار در رسانه های جهان

* برخی از ای��ن 80 نفر به طور 
کامل عفو شده اند و تعدادی نیز 
تنها بخش��ی از محکومیت شان 

مورد عفو قرار گرفته است.
صفحه10

* با امضای پروتکل »تحویل موقت نیروگاه اتمی بوشهر« واحد نخست این نیروگاه رسما به متخصصان ایرانی 
سپرده شد.

* رئیس سازمان انرژی اتمی: برای ساخت نیروگاه اتمی دیگری در حال مذاکره با روس ها هستیم.
* رئیس نظام ایمنی هسته ای کشور: از این پس روس ها تنها به عنوان مشاور در کنار متخصصان ایرانی در 
نیروگاه بوشهر حضور خواهند داشت.                                                                                صفحه2

روحانی: تحریم ایران
ظالمانه و غیرقانونی است

قبل از پرواز به نیویورک

* رئیس جمهور در جمع خبرنگاران: مسیر تحریم علیه ملت ایران یک مسیر 
غیرقانونی و غیرقابل قبول است و باید مسیر مفاهمه بر اساس منافع مشترک 

جایگزین شود.
* ملت ایران تحت فشارهای ناروای اقتصادی و سیاسی قرار گرفته و ما باید 

صدای مظلومیت ملت را به گوش جهانیان برسانیم.
* ایران دنبال سالح کشتار جمعی نبوده و نیست و خود قربانی این سالح ها 

شده است.
* رئی��س دفتر مقام معظم رهبری، مع��اون اول رئیس جمهور، نایب رئیس 
مجلس ش��ورای اسالمی و جمعی از وزرا و معاونین رئیس جمهور در مراسم 

بدرقه روحانی به نیویورک حضور داشتند.
* نهاوندیان، محمدرضا صادق، حسام الدین آشنا و محمدعلی نجفی از جمله 

همراهان رئیس جمهور در سفر به نیویورک هستند.
* روحانی در جریان س��فر 5 روزه خود به نیویورک با دبیرکل س��ازمان ملل، 
روسای جمهور فرانسه، اتریش، لبنان، ترکیه و... دیدار و گفت وگو خواهد کرد.

* رئیس جمهور عالوه بر سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 
کنفرانس خلع سالح و همچنین اجالس وزرای خارجه جنبش غیرمتعهدها 

به عنوان رئیس این جنبش ایراد سخنرانی خواهد کرد.
* پیش بینی می ش��ود در جریان س��فر روحانی به نیویورک، وی با برخی از 
رسانه های آمریکایی از جمله س��ی ان ان و روزنامه واشنگتن پست گفت وگو
کند.                                                                                      صفحه3

مصافحه کافی نیست
باید به شیطان بزرگ باج بدهید!

* آقای هاشمی! لطفاً پاسخ امام را هم بگویید
* دورکاری آقای رئیس دفتر در اتاق بازرگانی

* نوچه های پولشویان برمی گردند؟!

دست می دهند 
که پشت پا بزنند


