
  كيهان ورزشي قديمي ترين مجله ورزشي ايران 

شنبه هر هفته بصورت سراسري  منتشر مي شود

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1392/4/6 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

علی اکبر خوشنویس زاده به ک م 2290410543 به سمت رئیس هیات 
مدی��ره و آقای علیرضا خوش��نامی به ک م 22967558363 به س��مت 
نای��ب رئیس هی��ات مدیره و اقدس هنرور ب��ه ک م 2295702951 به 

سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اس��امی با امضاء مدیر عام��ل و رئیس هیات مدیره یا 

نایب رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

بارکد 0842017
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام و طیور شهریار 

سهامی خاص به شماره ثبت 60384 
و شناسه ملی 10101054314

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م الف 58565

 

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��الیانه 
م��ورخ 1392/4/22 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: ترازنامه 
و حس��اب سود و زیان س��ال مالی 91 به تصویب رسید. 
آقای مجید نقاشیان به کدملی 0049555146 به سمت 
ب��ازرس اصلی و آق��ای جواد جوادی فیش��انی به کدملی 
5809667619 به س��مت ب��ازرس علی البدل برای مدت 
یک س��ال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. کلیه مکاتبات 
اداری و قرارداده��ای مالی اعم از داخلی و خارجی با امضا 
مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت 

مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

بارکد 0544223

آگهی تغییرات شرکت بهارک کامپیوتر 
شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 93341 
و شناسه ملی 10101374496

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م الف 58559

ش�رکت ارتباطات زیرس�اخت در نظر دارد مطابق آیین نامه اجرایی بند )ج( ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به 
ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت خرید 5 دستگاه پکیج 20 تن تبرید با کندانسورهای مربوطه )پائین زن و باالزن( به همراه 
حمل، نصب و راه اندازی اقدام نماید. لذا از کلیه ش��رکت های مرتبط با موضوع فوق الذکر دعوت می ش��ود براساس موارد و 

شرایط مشروحه ذیل نسبت به دریافت، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی اقدام نمایند.
1- ش��رکت کنندگان در فراخوان می بایس��ت دارای گواهی صاحیت از وزارت کار و امور اجتماعی و یا دارای مجوز وزارت 

صنعت، معدن و تجارت مرتبط باموضوع فراخوان باشند.
2- اعام تعداد کارهای در دس��ت اجرا در این ش��رکت یا سایر شرکتهای دولتی و غیردولتی مرتبط با موضوع فراخوان از 

کارفرمایان قبلی طبق فرم ارزیابی امتیازآور می باشد.
3- مهلت دریافت مدارک استعام ارزیابی کیفی با ارائه معرفی نامه از تاریخ نشر فراخوان لغایت تا ساعت 16 روز یکشنبه 

92/7/14 می باشد.
4- آخرین مهلت تحویل مدارک تکمیل شده به همراه اسناد و مدارک درخواستی حداکثر تا ساعت16 روز سه شنبه مورخ 92/7/30

5- محل دریافت مدارک: تهران- خیابان شریعتی- نرسیده به پل سیدخندان- روبروی خیابان شهیدقندی- ساختمان 
مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت- نیم کف غربی- اطاق 4

6- ش��رکت کنندگان در فراخوان جهت کس��ب اطاعات بیشتر با ش��ماره 88114506 و 33293080 تماس و به آدرس 
 www.tic.IR مراجعه نمایند.

پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه 
دعوت به عمل می آید. بدیهی است ارائه مدارک هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

خرید 5 دستگاه پکیج 20 تن تبرید با کندانسورهای مربوطه )پائین زن و باالزن( 
بهمراه حمل، نصب و راه اندازی

شرکت ارتباطات زیرساخت

نوبت اول

م الف2792

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
شـركت
ارتباطات
 زيرساخت

تجدید فراخوان
 ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره 92/8

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��الیانه مورخ 
1392/4/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعض��اء هیئت مدیره برای مدت دو س��ال به ق��رار ذیل انتخاب 
گردیدند:

آق��ای صادق احمدی خلیلی به ش��ماره مل��ی 0072763876 
و خانم زهرا مس��گرا به ش��ماره مل��ی 0040915921 و آقای 

علی اصغر احمدی خلیلی به شماره ملی 0039680002 
موسسه حسابرس��ی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ملی 
10100434110 به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد موس��وی 
به شماره ملی 3932629868 به عنوان بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیر االنتش��ار کیه��ان جهت درج آگهی های ش��رکت 

تعیین شد.
تراز و حساب سود و زیان سال مالی 91 به تصویب رسید.

بارکد: 0878780

آگهی تغییرات شرکت رینگ خودرو پارس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 50099 

و شناسه ملی 10100952673

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م الف 58573

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1392/3/5 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
جواد توکلی طرقی به سمت رئیس هیئت مدیره، فرهاد ذکائی به سمت 
نائ��ب رئیس هیئت مدیره، لیلی بهرامی به س��مت عض��و هیئت مدیره، 

ابراهیم دستاف به سمت مدیرعامل )خارج از شرکا(
کلی��ه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور و عادی ش��رکت با امضای منفرد 
ج��واد توکلی طرق��ی )رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر ش��رکت دارای 

اعتبار میباشد.

بارکد 0488877
آگهی تغییرات شرکت خدمات ساختمانی نابر صنعت 

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 430923 
و شناسه ملی 10260080556

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م الف 58561

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/4/10 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد:

رضا پورحسن هاوستین به ک م 0492457220 به نمایندگی از شرکت 

عمران و مس��کن سازه پایدار استان گیان به ش م 10720278918 

بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.

بارکد 0608116
آگهی تغییرات شرکت ماشین آالت
 همیار نیروگستر یگانه سهامی خاص

 به شماره ثبت 382861 
و  شناسه ملی 10320328196

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م الف 58553

ش�رکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( ش�ازند در نظر دارد کاالهای موضوع بند »یک« آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی دومرحله ای از سازنده واجد شرایط تامین نماید.

1( موضوع مناقصه
الف( شرح مختصر کاال

مقدارشرح مختصر کاالشماره مناقصهردیف
مبلغ تضمین شرکت 

در مناقصه )ریال(

1RAL-911260-J
70525/000/000 تنکاتالیست ZNO)تجدید مناقصه(

ب( شرایط اولیه متقاضی
1- داشتن شخصیت حقوقی، شماره اقتصادی، توانایی مالی، سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع مناقصه.

2- داشتن حسن سابقه، گواهینامه های صاحیت از خریداران قبلی و اعام اسامی خریداران قبلی در صورت لزوم.
3- توانائ��ی ارائه تضمین ش��رکت در مناقصه )در صورت تائید در ارزیابی کیفی مناقصه گ��ران( و همچنین تضمین انجام تعهدات به 

میزان ده درصد مجموع مبلغ پیشنهادی )در صورت برنده شدن در مناقصه(.
4-داشتن شناسه ملی جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

5- داشتن صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضاء جامعه حسابداران رسمی، مطابق با ماده 2 
آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی، الزامی می باشد.

2( نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار
شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند، واقع در استان مرکزی، اراک- کیلومتر 20 جاده بروجرد- تلفن: 33674541-4 -086

3( مهلت و محل دریافت فرمهای استعالم ارزیابی کیفی
متقاضیانی که دارای ش��رایط اولیه )بند ب( بوده و آمادگی الزم جهت انجام هر یک از مناقصه های مذکور را دارند می توانند پس از 
انتش��ار آگهی نوبت دوم )س��ه روز پس از انتش��ار آگهی نوبت اول( به مدت پنج روز کاری فرمهای استعام ارزیابی کیفی را از پایگاه 

اینترنتی WWW.IKORC.IR دریافت و براساس آن مدارک الزمه را تکمیل و به این شرکت ارسال یا تحویل نمایند.
4( محل و زمان تحویل اسناد ارزیابی کیفی )تکمیل شده توسط متقاضیان(

مهلت تحویل اس��ناد ارزیابی کیفی توس��ط مناقصه گران، دو هفته پس از دریافت فرمهای اس��تعام ارزیابی می باش��د. ضمنا محل 
تحویل یا ارس��ال فرمها و مدارک تکمیل ش��ده، به نشانی اراک- کیلومتر 20 جاده بروجرد- سه راهی شازند- شرکت پاالیش نفت 
امام خمینی)ره( ش��ازند- اداره تدارکات و امور کاال- کدپس��تی 41111-38671- س��اختمان ب- طبقه همکف اتاق 118- تلفن: 
33490833-086 )آقای جائی( می باش��د. بدیهی اس��ت به مدارک ارس��الی بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد ضمنا 
این ش��رکت حق و اختیار تام و تمام قبول یا رد هر یک یا کلیه پیش��نهادهای رسیده را دارا می باشد و دادن پیشنهاد و ارائه اسناد 
و مدارک هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نمی کند. الزم به ذکر اس��ت دس��تگاه مناقصه گزار پس از وصول اسناد ارزیابی کیفی 

ظرف مدت یک ماه نسبت به اعام اسامی واجدین شرایط اقدام خواهد نمود.
توجه: مناقصه گران نخست با مراجعه به سایت این شرکت )همزمان با انتشار آگهی نوبت دوم( می بایست دو برگ فرم ارزیابی کیفی 
را اخذ و پس از تکمیل به همراه مدارک مربوطه و در موعد مقرر به آدرس این ش��رکت ارس��ال یا تحویل نمایند. این ش��رکت نیز از 

متقاضیانی که حداقل امتیاز قابل قبول را کسب نموده باشند، جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد.

شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند »سهامی عام«

روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند

نوبت اول شماره مجوز: 288263

WWW.IKORC.IR:آدرس اینترنتی *
م الف 1171

»آگهی ارزیابی کیفی سازندگان«
موض�وع مناقص�ه: انجام خدمات نظافت صنعتی ناحیه فوالد س��ازی و واحدهای 

جانبی و پشتیبانی 
مناقصه گزار: شرکت فوالد هرمزگان جنوب

نح�وه دریاف�ت اس�ناد: کلی��ه متقاضیان با ارس��ال اس��ناد ذی��ل به ش��ماره فکس 
4590003-0761 داخلی 8558 می توانند نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

1- واریز مبلغ 300،000 ریال به ش��ماره حس��اب 0215367462002 نزد بانک 
ملی، به نام شرکت فوالد هرمزگان جنوب بابت خرید اسناد مناقصه

2- نامه اعام آمادگی شرکت که در آن ایمیل رسمی آن شرکت ذکر شده است.
توضیحات:

1- تضمین شرکت در مناقصه بمبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال خواهد بود.
2- نوع تضمین:

الف- ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما، مدت اعتبار تضمین بانکی باید تا س��ه ماه 
پس از صدور بوده و برای س��ه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد. )چک تضمین شده 

و یا چک شخصی مورد پذیرش نمی باشد.(
ب- فی��ش واری��ز وج��ه نق��د مع��ادل مبل��غ ضمانت نام��ه به ش��ماره حس��اب 

0215367462002 نزد بانک ملی 
3- ش��رکت کنندگان موظفند نسبت به ارائه گواهی صاحیت از اداره کار یا سایر 

مراجع ذیصاح اقدام نمایند.
ج( جدول زمانی انجام مناقصه:

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای 
شرکت فوالد هرمزگان جنوب 

شماره 92/110-25

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

آخرین مهلت 
دریافت اسناد

آخرین مهلت
 تحویل پاکات

تاریخ گشایش
 پاکات الف و ب

1392/7/81392/7/291392/7/30
نکته: تاریخ بازگشایی پاکات ج متعاقبا اعام خواهد شد.

متقاضیان برای آگاهی بیش��تر می توانند در س��اعات اداری با ش��ماره تلفن های 
4590003 با کد 0761 داخلی 8356 تماس حاصل نمایند. قابل ذکر اس��ت که 

هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

نوبت اول

سال هفتادو دوم q  شماره q 20601  تکشماره 5000 ریال12صفحه پنج شنبه 4 مهر q  1392 20 ذیقعده q  1434 26 سپتامبر2013

خبر ویژه
یادداشت روز

* بحران س��وریه، محور مذاک��رات وزیران خارجه 

آمریکا و روسیه در نیویورک.

* اج��رای حک��م انح��ال اخوان المس��لمین مصر 

تااطاع ثانوی به تعویق افتاد.

* اس��تقبال جوان��ان انقاب��ی بحری��ن از اعتراض 

سیدحسن نصراهلل به جنایات آل خلیفه.

* اعتراض شدید رئیس جمهور برزیل به جاسوسی 

آمریکا از کشورهای جهان.                   صفحه آخر

* دی��روز قیمت هر قطعه س��که بهار آزادی 

نس��بت به روز سه ش��نبه 55 هزار تومان باال 

رفت. قیمت ه��ر دالر آمریکا نیز 140 تومان 

افزایش یافت.

* ف��روش 400 میلی��ارد تومانی س��هام یک 

شرکت پتروشیمی در چند ثانیه.

* آمادگی بورس ب��رای تامین نقدینگی تولید 

دارو در کشور.                               صفحه4

افزایش قیمت سکه و ارز
در پی اظهارات رئیس کل بانک مرکزی

یورش نظامیان صهیونیست
به فلسطینی های معترض در مسجداالقصی

صفحه2 صفحه2

* نظامیان صهیونیست برای متفرق کردن فلسطینی های معترض از گاز اشک آور استفاده کردند.
* در جریان حمله نظامیان اسرائیلی 40 نفر از فلسطینی ها در مسجداالقصی مجروح شدند.

* فلسطینی ها در اعتراض به سیاست یهودی سازی رژیم صهیونیستی در مسجداالقصی تحصن کرده بودند.
* 9 فلسطینی دیگر هم در درگیری های الخلیل مجروح شدند.                                        صفحه آخر

کمیسیون آموزش مجلس خواستار شد

هیئت امنای دانشگاه آزاد 
باید درباره عزل دانشجو پاسخ دهند

* کمیس��یون آموزش مجلس شورای اس��امی در راستای عزل فرهاد 
دانش��جو رئیس سابق دانشگاه آزاد از اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد 
دعوت کرد در جلس��ه روز سه ش��نبه کمیس��یون آموزش حاضر شده و 

توضیحات الزم در این زمینه را ارائه کنند.
* زهره طبیب زاده نماینده مردم تهران: هیئت امنای دانشگاه آزاد انتظار 
دارند هیچ نهادی حتی مجلس بر آنها نظارت نداشته باشد.       صفحه10

علمای جهان اسالم در اجالس کابل
قتل غیرنظامیان را حرام اعالم کردند

پایان عملیات تروریستی در نایروبی
72 کشته، 240 مجروح

* رئیس جمهور کشورمان در شصت و هشتمین اجاس ساالنه مجمع عمومی 
سازمان ملل: گفتمان های تبلیغاتی و بی اساس دین ستیزانه، اسام هراسانه، 
شیعه هراس��انه و ایران هراسانه به واقع تهدیدی جدی علیه ثبات جهانی و 

امنیت انسانی است.
* پذیرش حق طبیعی، قانونی و مسلم ایران، به فرموده رهبر فرزانه انقاب 

اسامی، ساده ترین راه حل موضوع هسته ای است.
* از ابتدای بحران سوریه که برخی بازیگران منطقه ای و بین المللی با سرازیر 
کردن منابع تسلیحاتی و اطاعاتی و تقویت گروه های افراطی سعی در نظامی 
کردن این بحران داشتند، ما تاکید کردیم بحران سوریه راه حل نظامی ندارد.

* دانش��مندان هسته ای ایران به چه جرمی ترور شدند؟ باید از سازمان  ملل 
و شورای امنیت پرسید آیا ترورکنندگان محکوم شدند؟

* روحانی پیشنهاد آمریکا برای دیدار با اوباما را رد کرد.  
* نتانیاه��و: در اظهارات روحانی هیچ پیش��نهاد عملی ب��رای توقف برنامه 

هسته ای ایران مطرح نشد.
* بی بی س��ی: سخنان روحانی در مجمع عمومی سنجیده بود. او تاش کرد 

شک و تردیدها درباره برنامه هسته ای کشورش را از بین ببرد.
* نخس��ت وزیر کانادا در تازه ترین لفاظی های ضدایرانی اش به رئیس جمهور 
آمریکا درباره دنبال کردن دیپلماسی در قبال ایران هشدار داد.     صفحه3

واژه »آپارتايد« هم 
در توصيف جنايات اسرائيل كافی نيست

روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد

بازتاب جهانی سخنرانی و دیدارهای رئیس جمهور کشورمان در نیویورک

* در اج��اس اس��ام و صل��ح در کابل 24 تن از علمای جهان اس��ام 
حضور داشتند.

* ه��دف این کنفرانس دس��تیابی به راهکار صل��ح و مذاکره با طرفین 
درگیر جنگ است.

* ش��رکت کنندگان در اجاس 
کابل حمات تروریس��تی و قتل 

مردم بی گناه را حرام دانستند.
* علم��ای جه��ان اس��ام در پایان 
اج��اس کاب��ل ب��ا حام��د ک��رزای 
رئیس جمهور افغانستان دیدار کردند.
    صفحه آخر

نگاهی 
به مواضع اوباما 

درباره ایران
* عصبانیت فتنه گران و ضد انقاب از مواضع اصولگرایانه روحانی در نیویورک

فارین پالیسی: اوباما الف می زند
 امپراتوری آمریکا مرده است


