
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 دوم

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

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/4/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقایان: مسعود دستور به ک م 1816965456 و ناصر ترحمی به  ک م 0051879484 و خانم معصومه 

قدردان ایزدی به ک م 0041740343 به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت 2 سال انتخاب شدند.

روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیر االنتشار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

محمود رفعتی س��لطانی به ک م 2708978896 به س��مت بازرس اصلی و امیرهوشنگ زاده به ک م 

4500694609 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب شدند.

بارکد 0591237
آگهی تغییرات شرکت صدرعمران سهامی خاص

 به شماره ثبت 87653 و شناسه ملی 10101320637

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م الف 58555

اداره کل وصول و اجراء امور مالیاتی ش�هر تهران در نظر دارد جهت وصول حقوق حقه دولت، اموال غیرمنقول مش��روحه ذیل را که از طریق عملیات اجرایی و در قبال بدهی معوقه مودیان مس��تنکف مالیاتی در قید 
بازداشت می باشد با برگزاری مزایده عمومی روز دوشنبه مورخ 1392/7/22 به فروش رساند. لذا کلیه افراد حقیقی و حقوقی متقاضی خرید میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت برگ شرایط مزایده و ثبت نام، از 
تاریخ درج این آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1392/7/20 به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر)عج ا...( باالتر از پارک ساعی، خیابان 32، بن بست جهانتاب، پالک 1 )طبقه دوم(؛ امور مالیاتی ارزیابی و فروش 

اموال توقیفی، مراجعه نمایند.  )تلفن تماس: 88874273 (
سایر توضیحاتمحل وقوع مورد بازداشتیمورد بازداشتیکالسه پروندهنام مودیردیف

1
آقای عبدالحسین 
فرهادخانی و خانم 

فاطمه قوشه گل
32/3711/1641

ششدانگ ملکیت یک واحد مسکونی به 
پالک ثبتی شماره 524/6 واقع در بخش 

3 ثبتی تهران

تهران، انقالب، نرسیده به میدان فردوسی، 
خیابان پارسی بن بست هنجنی پالک 2 

)طبقه دوم(

م��ورد مزای��ده بصورت یک دس��تگاه واحد مس��کونی تکواحدی واق��ع در طبقه دوم به 
مساحت 211/27 مترمربع، با وضعیت موجود )قدمت باالی 30 سال ساخت( میباشد.

 )مزایده نوبت حراج(

ورثه مرحوم غالمحسین 2
اکبری

34/3712/183
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به پالک ثبتی شماره 2395/77543 واقع 

در بخش 10 ثبتی تهران

تهران، خیابان ستارخان، خیابان 
حبیب الهی، خیابان خارک پالک 35

مورد مزایده شش��دانگ یک قطعه زمین به صورت باغچه محصور به مس��احت تقریبی 
588 مترمربع بوده و همچنین دارای بنای احداثی نیز میباشد.

 )مزایده نوبت تجدید حراج(

34/3712/2348حسن پریش3
ششدانگ ملکیت وحق کسب و پیشه واحد 
تجاری به پالک ثبتی 2/37771 واقع در 

بخش 10 ثبتی تهران

تهران، تهرانسر، بلوار اصلی ، نبش چهارراه 
صدف، پاساژ بهار قطعه 12

م��ورد مزایده بصورت یکب��اب واحد تجاری به مس��احت 19/67 مترمربع واقع در ضلع 
جنوب غربی طبقه همکف پاساژ بهار میباشد.

)مزایده نوبت حراج(

اداره کل وصول و اجراء امور مالیاتی شهر تهران
امور مالیاتی ارزیابی و فروش اموال توقیفی

آگهی مزایده عمومی غیرحضوری شماره 92-221
)اموال غیرمنقول - حراج/ تجدید حراج(

م الف 2837

مناقصه گزار: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه شمال شرق
موضوع مناقصه: پیمان راهبری وس��ائط نقلیه س��بک و سنگین مرکز 

منطقه شمال شرق
مبلغ برآورد مناقصه: 8/152/432/166 ریال

نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: مبل��غ 31/000/000 ریال 
بصورت ضمانت نامه بانکی، یا واریز وجه نقد

ارائ��ه گواهینامه تعیی��ن صالحیت معتب��ر از وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی در زمینه مورد نظر برای سال جاری.

زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه: ظرف 5 روز پس از چاپ آگهی 
نوبت دوم به استثناء روزهای پنج شنبه و جمعه

زمان و مهلت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه: 10 روز پس از آخرین 
مهلت دریافت اسناد

محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: شاهرود- خیابان نفت- شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه شمال ش��رق- امور حقوقی و 

قراردادها- کدپستی: 3617796911
زمان و محل گشایش پاکات: پیشنهادهای واصله در محل کمیسیون 

مناقصات و در زمان مندرج در اسناد مناقصه بازگشایی خواهد شد.
 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 3363930-0273 تماس حاصل فرمائید.

www.shana.ir                 www.ioptc.org

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران به شماره )92/450/824(

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

م الف 2908روابط عمومی

نوبت اول

بارکد 0858040

آگهی تغییرات شرکت مهندسین نسیم 
دریای خزر سهامی خاص به شماره ثبت 
108831 و شناسه ملی 10101525989

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بط��ور فوق العاده مورخ 
1392/4/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عنایت اله نوروزی خانی به ش ملی 
2649799821 و محمدرض��ا نوروزخانی به ش ملی 0069547491 و 
ربابه جعفری به ش ملی 264863427 بس��مت اعضا اصلی هیئت مدیره 
و علیرضا نوروزخانی به ش ملی 0056919212 عضو علی البدل برای دو 
س��ال انتخاب شدند. محمد بابایی نوعی بازرس اصلی و افراسیاب تجدد 

بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
  م الف 58567

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1390/10/6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
- آقای��ان منوچهر منطقی به س��مت رئیس هیئت مدیره ش م 0044936801- س��یدمحمد یعقوب 
علیزاده ترش��یزی به س��مت نائب رئیس هیئت مدی��ره ش م 0932839789- محمدعلی چهاردهی 

سیرتی به سمت مدیرعامل ش م 0041172825
- کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت با امضا مش��ترک آقای محمدعلی چهاردهی سیرتی 
)مدیرعام��ل( و آق��ای عبدالرضا کاظم زاده میرمحل��ه به ش.م 1289357684 )مع��اون مالی و امور 

اقتصادی( همراه با مهر شرکت معتبر است.

بارکد  0603937
آگهی تغییرات شرکت صنایع هواپیماسازی ایران سهامی خاص 

به شماره ثبت26740 و شناسه ملی10100722073

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م الف 58554

بدینوس��یله زمان برگزاری مزایده ش��ماره 516/ل فروش 20 
دستگاه لکوموتیو قابل ارتقاء و بازسازی از روز شنبه مورخ 
92/7/6 به روز ش��نبه مورخ 92/8/4 س��اعت 10 صبح موکول 
گردیده است توضیح اینکه دریافت پاکات مزایده ساعت 9:30 

صبح روز شنبه مورخ 92/8/4 خواهد بود.

تمدید زمان مزایده شماره 516/ل فروش 
20 دستگاه لکوموتیو قابل ارتقاء و بازسازی

اداره کل تدارکات و پشتیبانی راه آهن ج.ا.ا 
م الف 2969

وزارت راه و شهرسازی
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران )سهامی خاص(

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

سال هفتادو دوم q  شماره q 20605  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( سه شنبه 9 مهر q  1392 25 ذیقعده q  1434  اول اکتبر2013

خبر ویژه یادداشت روز

نیویورک تایمز فاش کرد

طرح آمریکا برای تجزیه عربستان، عراق، لیبی، سوریه و یمن

* اتحادیه جامعه اس��المی دانش��جویان با صدور بیانیه ای از حجت االسالم 
روحانی رئیس جمهور خواس��ت به صورت علنی و شفاف شروط و انتظارات 

خود از مذاکره با آمریکا را در رسانه ها اعالم کند.
* برای رفع نگرانی امت شهیدپرور و دلسوزان انقالب متن مذاکرات فیمابین 
را منتش��ر کنید تا زمینه هرگونه س��وء برداش��ت خودی ها و سوءاستفاده 

دشمنان منتفی شود.

* تروریس��ت های تکفی��ری در عراق ش��یعیان را 

به خاک و خون کشیدند.

* وزیر خارجه س��ودان دلیل ناآرامی های داخلی را 

نتیجه دخالت خارجی دانست.

* اعتراض ه��ا علیه نظامیان مصر به دانش��گاه ها و 

مدارس کشیده شد.

* فع��ال بحرین��ی: روش آل خلیفه ب��رای حبس 

مخالفان دیگر جواب نمی دهد.            صفحه آخر

در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ایتالیا

بشاراسد:ازتوفانهاعبورکردهایم
کشتیسوریهرابهساحلمیرسانم

* فتحی پور: اگر دولت ارزهای انباش��ته ش��ده مردم را در یک 

فراخوان عمومی بخرد دیگر دست دالالن از بازار کوتاه می شود.

* کنفرانس کمیته بین المللی ذخیره سازی گاز از امروز 

در تهران آغاز می شود.

*اگ��ر الیحه جدی��د بودج��ه در کنگره  تصویب نش��ود 

800 هزار نفر در آمریکا از امروز بیکار می شوند.

* هم��کاری ش��ورای رقاب��ت ب��ا وزارت صنع��ت برای 

قیمت گذاری خودرو.                                 صفحه4

رئیس کمیسیون اقتصادی خبر داد

پیشنهادمجلس
برایکوتاهکردندستدالالنارز

از طریق مرز شلمچه

پیکر مطهر 46 شهید دفاع مقدس به کشور بازگشت

تشکل های دانشجویی خواستار شدند

رئیس جمهور انتظار خود از مذاکره با آمریکا را 
شفاف اعالم کند

* بس��یج دانش��جویی دانش��گاه 
ته��ران نیز ب��ا صدور نام��ه ای به 
رئیس جمه��ور به طرح س��واالتی 
درباره گفت وگوی تلفنی روس��ای 

جمهور ایران و آمریکا پرداخت.
* اتفاقاتی که در آخرین ساعات سفر 
ش��ما به نیویورک رقم خ��ورد باعث 
اسالمی  انقالب  دوستداران  تلخکامی 
و خدشه دار شدن وجهه ضدآمریکایی 
ایران شده است.                  صفحه10

صفحه2 صفحه2

دقایقی با بانوی موفق ایرانی که در 
26 سالگی در خرمشهر اسیر شد

ما دخترها زیاد
قانون شکنی 
می کردیم!

* پیکر شهدای دفاع مقدس از مقامات عراقی تحویل و جسد 4 عراقی به آنها تحویل شد.
* س��رتیپ سیدمحمد باقرزاده  فرمانده کمیته جس��ت وجوی مفقودین: تعداد 50 نفر از تفحص کنندگان به دلیل 

آلوده بودن مناطق در سال های اخیر و در جریان انجام عملیات تفحص به شهادت رسیدند.
* گروه های تروریستی در عراق در جریان انجام عملیات تفحص اختالل هایی در برخی نقاط عراق ایجاد می کنند.       صفحه3

صفحه آخر

جان کری: لغو تحریم ها را
بررسی هم نمی کنیم

وعده های نسیه آمریکا توخالی از آب درآمد

صفحه8

* جان کری وزیر خارجه آمریکا: تا زمانی که روندی قابل رسیدگی، مشخص 
و ش��فاف آغاز نشود، آمریکا موضوع لغو تحریم ها علیه ایران را مورد بررسی 

هم قرار نخواهد داد.
* باز کردن تاسیسات فردو به روی بازرسان بین المللی نشان خواهد داد ایران 
قصد ندارد به دنبال تس��لیحات هسته ای باش��د. ایران باید فورا پروتکل های 

الحاقی برای بازرسی ها را امضا کند.
* در همین حال جان کری مدعی ش��د اگر ایران ش��رایط خاصی را فراهم 
کند)!( خواس��ته رئیس جمهوری ایران در خصوص حصول توافق طی مدت 

3تا 6 ماه زودتر نیز امکان پذیر خواهد بود.
* س��فیر واشنگتن در تل آویو: همکاری بی سابقه ای بین تل آویو و واشنگتن 

برای به اشتراک گذاشتن اطالعات درباره برنامه هسته ای ایران وجود دارد.
* هدف آمریکا و اسرائیل در قبال برنامه هسته ای ایران یکسان است.

*رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: سایت هسته ای 
فردو هیچ گاه تعطیل نخواهد شد.

*  احتماال جان کری مطلع نیس��ت که دوربین های آژانس در فردو مستقر 
اس��ت و تم��ام کارهای ص��ورت گرفت��ه در این محل تحت نظ��ارت آژانس 

بین المللی انرژی اتمی است. 
* محمد اس��ماعیل کوثری نماینده مجلس: س��انتریفیوژ ها در سایت فردو 
به طور کامل نصب ش��ده و فعالیت های س��ایت به طور کامل و بدون هیچ 
نقصی در حال انجام است، غنی سازی با غنای 20 درصد در این سایت انجام
می شود.                                                                             صفحه3

بهناممردم
ناننخورید!

* روحانی: دموکرات ها عصبانی اند چون از ملت ایران سیلی خورده اند
* یک وادادگی دیگر!

 آتالنتیک: آمریکا می خواهد 
ایران خودکشی کند!


