
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده 
مورخ 1392/4/6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

فاطمه محمدیوس��ف کد ملی 0042397502 به سمت بازرس 
اصلی راحیل سکوتی کد ملی 0067224891 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و 

حساب سود و زیان سال مالی 91 به تصویب رسید.

بارکد 0795777

آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک چنته 
سهامی خاص به شماره ثبت 232985 

و شناسه ملی 10102739795

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م الف 58572

بارکد 0591446

آگهی تغییرات شرکت صدر عمران
 سهامی خاص به شماره ثبت 87653

 و شناسه ملی 10101320637
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/4/16 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد:
مس��عود دس��تور به ک م 1816965456 به سمت مدیرعامل و ناصر 
ترحمی به ک م 0051879484 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم 
معصومه قدردان ایزدی به ک م 0041740343 به سمت نایب رئیس 

هیئت مدیره انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
  م الف 58557

بارکد 0842226

آگهی تغییرات شرکت 
خوراک دام و طیور شهریار سهامی خاص 
به شماره ثبت 60384 و شناسه ملی 

10101054314
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/4/6 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

آقای غالم قربانی ب��ه ک م 3990664107 به عنوان بازرس اصلی و 
جواد س��اکت حس��ن آبادی به ک م 126564669 به عنوان بازرس 
علی البدل برای یک س��ال انتخ��اب گردیدند. اعض��ای هیئت مدیره 
ب��رای مدت دو س��ال به قرار ذیل: علی اکبر خوش��نویس زاده به ک م 
2290410543 و اق��دس هنرور ب��ه ک م 2295702951 و علیرضا 
خوش��نامی ب��ه ک م 22967558363 ب��ه س��مت اعض��ای اصل��ی 
هیئت مدی��ره و مهرافروز خوش��نویس زاده به ک م 2295198054 و 
مهراد خوشنامی 0014017385 به س��مت اعضای علی البدل برای 

مدت دو سال انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال اسفند ماه 1391 

به تصویب رسید.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
  م الف 58564

بارکد 0824223

آگهی تغییرات شرکت 
مرکز کنترل ایران شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 52690 
و شناسه ملی10100978357

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س��الیانه و هیئت مدیره 
مورخ 1392/4/19 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: ترازنامه و س��ال مالی 
1391 بتصویب رس��ید. اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: 
کیومرث زمانی علویجه 1284315401 بس��مت رئیس هیئت مدیره 
و ساس��ان زمانی علویجه 0039407551 مدیرعام��ل و نوذر زمانی 
علویجه 0452547598 بس��مت عضو هیئت مدیره و اینگرید کیل گر 
4722911347 نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضا 
کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و قراردادهای تعهدآور و عادی و اداری با 
رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل منفردا با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 
نریمان شعربافی 2180981694 و فاطمه فتحعلیان 0034146081 
بترتیب بس��مت بازرس��ین اصلی و علی البدل بمدت یک سال تعیین 
گردیدند. روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

انتخاب گردید.

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

م الف 58569

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه م��ورخ 1392/4/20 
تصمیمات ذیل اتخاد شد:

- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
- آقای��ان حمیدرضا توس��ل به ش.م 0043705431 بس��مت بازرس اصلی 
و س��یدمحمد علی نوری موس��وی ب��ه ش.م 003330508 بس��مت بازرس 

علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1391 به تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت اعمار سهامی خاص 
به شماره ثبت 64920 

و شناسه ملی 10101098977

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

م الف 58558

بارکد 0544119

بارکد 0857977

آگهی تغییرات شرکت 
مهندسین نسیم دریای خزر سهامی خاص

 به شماره ثبت 108831 
و شناسه ملی 10101525989

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/4/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د: عنایت ا... نوروزخانی به ش م 2649799821 
بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدرضا نوروزخانی 
ب��ه ش م 0069547491 بس��مت نائب رئی��س هیئت مدیره و 
قائم مق��ام مدیرعامل و ربابه جعف��ری به ش م 2648643427 
بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند 
و کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت با امضا رئیس 
هیئت مدی��ره و مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت دارای اعتبار 
میباش��د ضمنا در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره کلیه 
مکاتبات عادی و اسناد تعهدآور با امضا نائب رئیس و قائم مقام 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
  م الف 58568

دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان ایالم
موض�وع مناقصه: گازرس��انی به روس��تای چم کبود و ش��هرک 

هزارانی
مبلغ کل برآورد )اجرا+ کاالی عهده پیمانکار(: 

5.183.527.438 ریال
مبلغ تضمین: 21.551.000 ریال

نوع تضمی�ن: ضمانت نام��ه بانکی ش��رکت در مناقصه یا فیش 
واریزی به حساب س��یبای 0108061488006 بانک ملی شعبه 

میدان امام)ره( ایالم
مدت زمان اجرای پروژه: 180 روز

محل تأمین اعتبار: منابع داخلی شرکت ملی گاز ایران
آخرین مهلت فروش اسناد: 1392/7/15 تا پایان وقت اداری

آخری�ن مهلت ارائه پیش�نهادات: 1392/7/27 تا پایان وقت 
اداری

زمان گشایش پاکات: 1392/7/28 ساعت 11 صبح
محل گشایش پاکات: سالن کنفرانس شرکت گاز استان ایالم

* استفاده از بخشنامه ش��ماره 100/87003 مورخ 1388/9/16 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاس��ت جمهوری جهت 

تعیین برنده به اختیار و صالحدید کارفرما می باشد.
شرایط متقاضیان:

1- داشتن شخصیت حقوقی
2- کپی برابر اصل اساسنامه و گواهی آخرین تغییرات

3- داشتن امکانات، ماشین آالت و نیروی متخصص
4- داش��تن گواهی صالحیت پیمانکاری از معاونت برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی در رشته تأسیسات و تجهیزات با حداقل رتبه 5

5- داشتن تجربه کافی معتبر و مفید مرتبط با موضوع مناقصه
محل دریافت اس�ناد و ارایه پیش�نهادات: دبیرخانه حراست 

شرکت گاز استان ایالم
هزینه خرید اسناد: 210/000 ریال در وجه شرکت گاز استان 

ایالم به حساب سیبای مذکور
هزینه دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس: ایالم- چهارراه پی��ام نور- بلوار تعمیرکاری نبش خیابان 
استاد شهریار- شرکت گاز استان ایالم 

و   http://iets.mporg.ir و   www.shana.ir س�ایت: 
 www.ilam-nigc.ir

شماره تلفن 0841-2235824

آگهیتجدیدمناقصهعمومییکمرحلهای
شماره221/گ92/35

روابطعمومیشرکتگازاستانایالم

شرکت ملی گاز ایران
س�تاد مرکزی کمیته امداد امام خمینی )ره(  درنظر دارد نسبت به خرید تعداد 15000 عدد صندوق 
صدقات متوسط MDF پایه دار استیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید که 

بدین وسیله از فروشندگان مذکور جهت شرکت در مناقصه، دعوت به عمل می آید.
ش��رکت کنندگان می بایست جهت شرکت در مناقصه یک فقره ضمانت نامه بانکی و یا چک تضمین شده 
بانکی در وجه کمیته امداد امام خمینی)ره( به مبلغ 700/000/000 ریال به مدت دو ماهه  ارائه نمایند.

مهلت و محل دریافت اس��ناد ش��رکت در مناقصه و تحویل پیش��نهادات از تاریخ یکشنبه 92/7/7 لغایت 
شنبه 92/7/20 از ساعت 9 صبح تا ساعت 14/30 )روزهای شنبه تا چهارشنبه( به نشانی تهران- ابتدای 
جاده لش��گرک- س��وهانک- مجتمع اداری فرهنگی والیت- ساختمان یک طبقه اول اداره کل خدمات و 
تدارکات، اتاق 138 اداره بازرگانی و امور قراردادها، تلفن: 23902402 و 23902541 با ارائه معرفی نامه 
 iets.mporg.ir کتبی. ضمنا متقاضیان می توانند از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس

نسبت به دریافت اسناد شرکت در مناقصه نیز اقدام نمایند.

آگهیمناقصهعمومیدومرحلهای
شمارهب/ق/13/7-92

ادارهکلخدماتوتدارکاتکمیتهامدادامامخمینی)ره(

نوبت دوم
دفتر مرکزی

م الف2795

عنوان مناقصه: خرید 7 دستگاه ترانسفورماتور
1- نام و نش�انی مناقصه گزار: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در قزوین، بلوار 

شهید بهشتی، روبروی بوستان دهخدا، شماره 166.
2- نوع مناقصه: عمومی و یک مرحله ای.

3- کمیت خدمات: عبارت است از تهیه و ساخت و حمل و تحویل 7 دستگاه ترانسفورماتور 
1250 کیلوولت آمپر فشار متوسط 

4- کیفیت خدمات: ترانس��فورماتور 1250 کیلوولت آمپر فش��ار متوس��ط روغنی س��ه فاز، 
20000/400/230 ولت، 50 هرتز چرخدار، مجهز به منبع انبس��اط روغنی، درجه روغن نما، 
ترمومت��ر کنتاک��ت دار با کلید تولرانس 5٪ یا هرمتیک با رل��ه حفاظتی بوخ هولتز برای نصب 
روی س��کوی زمینی در داخل پس��ت برق طبق مشخصات فنی و نقش��ه های منضم به اسناد 
مناقصه و با رعایت اس��تانداردهای مصوب وزارت نیرو، ترانسها می بایستی براساس مشخصات 

فنی تأسیسات برقی موضوع نشریه 110 تولید گردیده باشند.
5- نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی، پرداخت نقدی، انواع اوراق مشارکتی

6- مبل�غ تضمین ش�رکت در مناقصه: 106/000/000 ریال )صدو ش��ش میلیون ریال( 
اعتبار تا تاریخ 92/10/28

7- محل دریافت و تحویل اسناد: دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین
8- هزینه تهیه اس�ناد و شماره حساب: واریز مبلغ 200/000 ریال به حساب درآمدهای 
عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان قزوین در بانک ملت به ش��ماره حس��اب جام 

69467032/86 )از طریق کارت خوان در محل شرکت میسر است(
9- مهلت دریافت اسناد: از روز سه شنبه مورخ 92/7/9 تا روز سه شنبه مورخ 92/7/16

10- جلس�ه هماهنگی با مناقصه گران: معاونت عمران و محیط زیس��ت شرکت در ساعت 
14/30 روز چهارشنبه 92/7/17

11- مهلت تسلیم پیشنهادها: از روز چهارشنبه مورخ 92/7/17 تا روز یکشنبه مورخ 92/7/28
12- تاریخ و محل گش�ایش پیش�نهادات: دفتر معاونت عمران ومحیط زیست در ساعت 

16/30 روز یکشنبه 1392/7/28
13- مبلغ برآورد: 3/528/749/000 ریال است که براساس نرخ روز تعیین گردیده است.

14- مدت قرارداد: 75 روز
15- محل تحویل: شهرک صنعتی کاسپین کیلومتر 25 آزاد راه قزوین-کرج 

16- شرایط شرکت کنندگان: دارابودن مدرک صالحیت در ساخت ترانسفورماتور از شرکت 
توانیر و یا توزیع برق اس��تان و یا نمایندگی مجاز از تولیدکنندگان مذکور- ارائه حداقل یک 
صورت جلس��ه تحویل ترانس��فورماتور ب��ا مقادیر قابل قیاس با موض��وع مناقصه )از نظر حجم 
عملیات و یا از نظر ریالی( که فروشنده رأسا با دستگاه های اجرایی )طبق تعریف ماده 5 قانون 

مدیریت خدمات کشوری( طی 5 سال گذشته منعقد و به اتمام رسانیده باشد.
17- سایت اینترنتی و تلفن تماس: www.qazviniec.ir و 0281-3354590

آگهیمناقصهعمومی
شماره12/92/ش

)نوبتاول( شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

روابطعمومیشرکتشهرکهایصنعتیاستانقزوین

زن روز اولين نشريه مخصوص بانوان
 با مطالب متنوع و خواندني شنبه ها بصورت سراسري

 منتشر مي گردد 
30002323

ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

اداره اوق�اف و امور خیریه ش�مالغرب تهران قص��د دارد تعداد 
4 واح��د آپارتم��ان مس��کونی از موقوفه فوق الذکر واق��ع در صادقیه 
خیابان گلس��تان - 20متری گلس��تان دوم پالک 14 جدید بش��رح 
ذی��ل را با اجاره ماهیانه پایه هر واح��د 25/000/000ریال از طریق 
برگزاری مزایده کتبی و با رعایت مقررات اوقافی و قانون روابط موجر 
و مس��تاجر مصوب سال 1376 مجلس شورای اس��المی و آئین نامه 
اجرائی آن جهت یک دوره یکساله برای سکونت یک خانواده حداکثر 
4نف��ره به اجاره واگ��ذار نمای��د. متقاضیان می توانند جهت کس��ب 
اطالعات بیش��تر و رویت آگهی تفصیلی مزایده و ش��رکت در مزایده 
حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوش��نبه مورخ 92/7/22 به نش��انی 
ای��ن اداره واقع در جنت آباد جنوب��ی، نبش خیابان والفجر 8 مراجعه 
و ی��ا با ش��ماره تلفنه��ای 44436010-44439700 تماس حاصل 
فرمایند. ضمناً کمیس��یون مزایده روز سه ش��نبه م��ورخ 92/7/23 با 

حضور اعضا در محل این اداره تشکیل می گردد.
1- واحد اول غربی بمساحت 119/97مترمربع دارای انباری و پارکینگ

2- واحد دوم غربی بمساحت 119/87 مترمربع دارای انباری و پارکینگ
3- واحد چهارم غربی بمساحت 119/67 مترمربع دارای انباری و پارکینگ
4- واحد پنجم غربی بمساحت 119/57مترمربع دارای انباری و پارکینگ

خالصهآگهیمزایده
واگذاری به اجاره چهار دستگاه 

آپارتمان مسکونی
از موقوفه مرحوم حسین مرادی 

و مرحومه ماهی شیرین

منا...التوفیق
سرپرستادارهاوقافوامورخیریهشمالغربتهران

رضاکریمی م الف2809

اول
نوبت

سالهفتادودومqشمارهq20603 تکشماره5000ریال12صفحه)بهاضافهنیازمنديهایویژهتهران( یکشنبه7مهرq1392 23ذیقعده29q1434سپتامبر2013

خبر ویژه یادداشت روز

* صده��ا ه��زار نف��ر از م��ردم بحرین ب��ا فراخوان 
جمعیت الوفاق در خیابان های این کش��ور تظاهرات

ض��د آل خلیفه برگزار کردند و خواس��تار س��رنگونی 
آل خلیفه شدند.

* در این تظاهرات 300 هزار نفر از جمعیت یک میلیونی 
بحرین مشارکت داشتند.

* جمعیت الوفاق این تظاهرات را استثنایی و کم سابقه 
عنوان کرد.

* برخ��ی مناب��ع از وق��وع درگیری بی��ن معترضان و 
نیروهای امنیتی خبر داده اند.

* بس��یاری از رهب��ران و علم��ای بحرین��ی در ای��ن 
راهپیمایی شرکت داشتند.                   صفحه آخر

گزارش خبری کیهان
از نوسانات بازار سکه و ارز

* جدیدترین پهپاد نیروی زمینی ارتش با نام یسیر با حضور امیر پوردستان 
فرمانده نیروی زمینی ارتش رونمایی شد.

* امیر پوردس��تان فرمانده نیروی زمینی ارتش: پهپاد یس��یر دس��ت بلند 
نیروی زمینی ارتش اس��ت که با شناسایی دوردس��ت ها و مورد هدف قرار 

دادن آنها نقش اصلی در ارتقای آمادگی دفاعی نزاجا دارد.
* پهپاد یس��یر با س��قف پروازی 15 هزار پا و مداومت پروازی 8 س��اعته 

می تواند تا شعاع 200 کیلومتر پرواز عملیاتی داشته باشد.

تظاهرات کم سابقه علیه آل خلیفه 
300 هزار نفر شعار سرنگونی دادند

* زد و خ��ورد می��ان طرفداران و مخالفان مرس��ی 

درشهرهای مصر.

* فری��اد »مرگ بر اس��رائیل« در تظاه��رات مردم

غزه.

* یمنی ه��ا خواس��تار محاکمه علی عب��داهلل صالح 

برکناری دولت شدند. و

* یورش نظامیان صهیونیست به معترضان فلسطینی

در سالگرد انتفاضه مسجداالقصی.          صفحه آخر

 تصویب قطعنامه خلع سالح شیمیایی سوریه 
در شورای امنیت

* در این مرحله به حدود 730 هزار بازنشسته حداقل 200 

هزار تومان پرداخت می شود.

* زنگنه: نظر نهایی دولت درباره قیمت بنزین طی چند روز 

آینده اعالم خواهد شد.

* معاون مرکز آمار ایران از اجرای سرشماری آزمایشی 

کشاورزی از 27 مهر تا 29 آبان خبر داد.

* پوررنجبر مدیرعامل شرکت مخابرات ایران: از نظر حقوقی 

شرکت مخابرات دیگر به دولت برنمی گردد.         صفحه4

مرحله هفتم مطالبات بازنشستگان 
ماه آینده پرداخت می شود

صفحه2 صفحه2

* نرخ دالر دیروز از 2980 تا 3030 تومان نوسان داشت.
* قیمت سکه طرح جدید هم از 950 هزار تومان تا 965 هزار تومان در نوسان بود.
* یک صراف: بازار بی ثبات است و خرید و فروش هم وجود ندارد.      صفحه4

در مراسم رونمایی

امیر پوردستان: پهپاد یسیر 
 دست بلند ارتش به دوردست ها است

* از ویژگی های پهپاد یسیر می توان 
به سبکی وزن، تحرک و جابجایی باال 
و دوربین های قوی و همچنین قابلیت 

الک کردن روی اهداف را نام برد.
* پهپ��اد رع��د 85 ی��ک پهپ��اد 
انتحاری اس��ت ک��ه قابلیت دارد 
اهداف متحرک و ثابت را شناسایی 
و مورد هدف قرار دهد.  صفحه10

امتیاز نقد دادیم
وعده های نسیه گرفتیم

روحانی در پایان سفر 5 روزه از نیویورک به تهران بازگشت

* علی رغم جار و جنجال رسانه ای پیرامون سفر هیئت ایرانی به نیویورک و 
تماس تلفنی اوباما و روحانی شواهد و قرائن رویکرد دوگانه و غیرقابل اعتماد 

واشنگتن را نشان می دهد.
* رئیس کمیته روابط خارجی س��نای آمریکا به همراه یک س��ناتور ارش��د 
دیگر با درج گزارش��ی در روزنامه واش��نگتن پست اعالم کردند که در طول 
روزهای آتی حمایت خود را از تشدید تحریم ها علیه ایران ابراز خواهند کرد.

* اوبام��ا دقایق��ی پس از گفت وگوی تلفنی با روحان��ی در جمع خبرنگاران 
گف��ت: مطمئن��ا موانعی مهم برای حرکت رو به جل��و وجود دارد و موفقیت 

به هیچ عنوان تضمین نشده است.
* مش��اور امنیت مل��ی آمریکا: تماس اوبام��ا به درخواس��ت روحانی بود و 

15دقیقه طول کشید.
* روحانی در فرودگاه مهرآباد: درست در لحظه ای که آماده حرکت به سمت 
فرودگاه بودیم به من اطالع دادند که کاخ سفید اعالم کرده آقای اوباما مایل 

است چند دقیقه ای گفت وگویی با ما داشته باشد.
* در این گفت وگو من بر حق ملت ایران در موضوع هسته ای تاکید و از آن 

به عنوان غرور ملی ایرانیان یاد کردم.
* سیاس��ت خارج��ی دولت یازده��م مبتنی ب��ر منافع مل��ی، مصالح ملی 
چارچ��وب ع��زت و مصلح��ت ای��ران و سیاس��ت های کلی اس��ت که  و در

معظم رهبری ترسیم کرده اند. مقام 
* رس��انه های غربی به طور گس��ترده ای به انعکاس تماس تلفنی روس��ای 
جمهور ایران و آمریکا پرداختند و تالش کردند القا نمایند اکنون نوبت ایران 
است که اعتمادسازی کند!                                                      صفحه3

* خوش خیالی است که آمریکا تحریم ها را کاهش دهد

 این چه کار شرافتمندانه ای بود 
که طرفین مسئولیت آن را برعهده نمی گیرند؟!

چه دادیم
و چه گرفتیم؟!


