
ش�رکت س�هامی برق منطقه ای ته�ران در نظر دارد پروژه تقویت پس��ت 
63/20 کیلوولت اش��تهارد مس��کونی از 15×2 ب��ه 30×2 را از طریق برگزاری 

مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط ذیل واگذار نماید:
1. دارا بودن گواهی نامه EPC در رش�ته نی�رو از معاونت برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی ریاس�ت جمهوری و یا دارا بودن حداقل پایه 4 نیرو با 
مش�ارکت شرکتهای مهندسین مش�اور دارای پایه یک نیرو از معاونت 

برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
2. دارا بودن س�ابقه اجرایی طراحی و احداث پس�ت های انتقال یا فوق 

توزیع
الف: مدت اجرای کار: 6 ماه

ب: مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: سی و سه میلیون )33،000،000(ریال 
به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا فیش پرداخت وجه نقد به حساب سیبا شماره 

2175098010007 بانک ملی ایران-شعبه برق بنام شرکت برق منطقه ای تهران
ج: مدت اعتبار پیش�نهادها: 6 ماه بعد از تاریخ تعیین ش��ده برای گشایش 

پیشنهادها
از ش��رکتهای واجد ش��رایط دعوت می گردد جهت خریداسناد مناقصه از تاریخ 
92/7/20 لغایت 92/7/22 در س��اعات اداری با در دس��ت داش��تن معرفی نامه 
کتبی و مدارک فوق الذکر و پرداخت مبلغ 1،000،000 ریال به حس��اب س��یبا 
ش��ماره 2175099004004 بانک ملی ایران، ش��عبه برق به نام ش��رکت برق 

منطقه ای تهران، به ش��رکت مهندسین مش��اور آریا نیروی جم واقع در تهران، 
یوسف آباد، خیابان جهان آرا، خیابان قدس میرحیدری)خ27(، پالک 35، طبقه 

پنجم غربی )تلفن: 9-88336078( مراجعه نمایند.
شرکت کنندگان در مناقصه می بایستی پیشنهاد خود را براساس شرایط مندرج 
در اسناد مناقصه تنظیم و از ساعت 8:30 تا 14 روز سه شنبه مورخ 92/8/7 به 
دبیرخانه حراس��ت و امور محرمانه شرکت برق منطقه ای تهران واقع در تهران، 
انته��ای بزرگراه یادگار امام، بلوار ش��هدای ش��رکت برق )باالت��ر از کوی فراز(، 

ساختمان ستادی طبقه اول، در مقابل اخذ رسید تحویل نمایند.
کلیه پیش��نهادات رسیده رأس س��اعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 92/8/8 
س��الن پژوهش شماره 3 ش��رکت برق منطقه ای تهران )طبقه سوم( بازگشایی 

خواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ضمن��ا اطالعات فوق در س��ایت اینترنت��ی www.tavanir.org.ir و پایگاه 
 www.trec.co.ir و http://iets.mporg.ir ملی اطالع رسانی مناقصات کشور

موجود می باشد.

روابط عمومی برق تهران

وزارت نیرو
شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره 91/402/21

صرفه جویی نیاز امروز و فردا
م الف 3024

خانواده محترم حاج کریمی ساری
با نهایت تأس��ف و تألم درگذش��ت مرحومه مغف��وره حاجیه خانم 
جوانمرد س��اری را به آن خاندان محترم تسلیت عرض می نمائیم و 
از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت واسعه و برای بازماندگان 

شرکت ریسندگی گیالنصبر و شکیبایی آرزومندیم.

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

اداره کل آموزش و پرورش ش�هر تهران در نظر دارد یک باب س��اختمان با کاربری تجاری- اداری را 
با مش��خصات ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رس��اند، متقاضیان محترم می توانند برای بازدید و 
دریافت اسناد مزایده حداکثر ده روز پس از آخرین آگهی به اداره تدارکات و پشتیبانی اداره کل آموزش 
و پرورش ش��هر تهران به نشانی: میدان فلس��طین، خیابان طالقانی غربی نبش خیابان شهید سرپرست 

)تلفن: 88962048( مراجعه کنند، بدیهی است هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

آگهی مزایده
ف

دی
نشانی ر

و محل ملک
تراز

قیمت پایه پالک ثبتینوع کاربری
به ریال

مبلغ تضمین 
به ریال اعیانعرصه

1

میدان ونک
 ابتدای بزرگراه 
شهید حقانی 

)محل سابق مدرسه
 شهید رجایی(

تجاری- اداری1853/80

عرصه و اعیان تحت 
پالک ثبتی شماره 
 600 ،599 ،598

و 601 فرعی
 از 70 اصلی

417/105/000/00020/000/000/000

م الف 3080

نوبت اول

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی س��الیانه مورخ 
1392/3/11 و هیئت مدیره م��ورخ 1392/3/12 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: سازمان حسابرس��ی به شناسه ملی 10101136332 

بعنوان بازرس انتخاب گردید.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1391/12/30 

به تصویب رسید.
اعضای هیئت مدیره به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای محمدابراهیم منص��ور خاکی به کد ملی 0043934544 به 
نمایندگی از گروه توس��عه ملی به شناسه ملی 10101339590 
بعن��وان رئی��س هیئت مدی��ره، آقای خس��رو خواجه حس��نی  به 
کدملی 5839839329 به نمایندگی از ش��رکت آزادراه قزوین- 

زنجان به شناس��ه مل��ی 10101212507  بعن��وان نائب رئیس 
هیئت مدی��ره، آقای رضا منصوری به ک��د ملی 0602847265 به 
نمایندگی از ش��رکت ملی مس��کن و صنایع ساختمانی به شناسه 
مل��ی 10101015205 بعنوان مدیرعام��ل و عضو هیئت مدیره، 
آق��ای عبداله رفعت  به ک��د ملی 4819671391 ب��ه نمایندگی 
از ش��رکت مدیریت و س��رمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه 
ملی 10101274506 بعن��وان عضو هیئت مدیره، آقای مصطفی 
اس��دالهی  به کد ملی 5289910077 به نمایندگی از بانک ملی 
ایران به شناسه ملی 10861677542 بعنوان عضو هیئت مدیره. 
کلیه اس��ناد و مدارک تج��اری تعهدآور، س��فته و چکها با امضاء 
متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر 
و کلی��ه مکاتب��ات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و مهر ش��رکت 

معتبر می باشد.

بارکد 0639759

آگهی تغییرات شرکت چاپ بانک ملی سهامی خاص
 به شماره ثبت 125300 و شناسه ملی 10101687420

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور   م الف 62018

بارکد 0719335

آگهی تغییرات شرکت داده پردازی نوتاش 
اندیشه سهامی خاص به شماره ثبت 
126109 و شناسه ملی 10101695290

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1392/4/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

 اعض��اء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 س��ال انتخاب 
گردیدند:

آقای حس��ن پورطهماسبی به ش��ماره ملی 0041740262 و 
آقای محمد هراتی زاده به شماره ملی 0032281250 و خانم 

راضیه کاشانی مطلق به شماره ملی 0035072423
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م الف 62007

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1391/11/29 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

آقای��ان نادر زینالی به ش مل��ی 0321937740 به نمایندگی س��ازمان 
اقتصادی کوثر به س��مت رئیس هیئت مدیره و هاشم بهمدی به ش ملی 
0793909899 ب��ه نمایندگ��ی ش��رکت س��رمایه گذاری صنای��ع برق 
و الکترونی��ک کوث��ر صبا به س��مت نایب رئیس هیئ��ت مدیره و محمد 
مقدس به ش ملی 1755904411 به نمایندگی ش��رکت سرمایه گذاری 
کشاورزی کوثر بسمت مدیرعامل و محمدرضا سلیمی جهرمی به ش ملی 
0062242245 به نمایندگی ش��رکت س��رمایه گذاری توس��عه صنایع 

و مع��ادن کوثر و محمدحس��ن مختاری به ش مل��ی 4322702090 به 
نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر.

حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار ، چک ، سفته ، برات، عقود اسالمی،   
قراردادها ، اوراق عادی ، اداری و تعهدآور ش��رکت با امضاء مدیرعامل و 
یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

بارکد: 0738446

آگهی تغییرات شرکت تولیدی هادی برق شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 48272 و شناسه ملی 10100934701

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

م الف 62009

دانش�گاه تربی�ت م�درس درنظ��ر دارد س�رویس و 
تعمی�ر و نگهداری و راهبری تأسیس�ات الکتریکی 
و مکانیکی پردیس دانش�کده منابع طبیعی و علوم 
دریایی شهرس�تان نور را برای مدت یکس��ال از طریق 
مناقصه به پیمانکار واجد صالحیت وگذار نماید. متقاضیان 
می توانند برای کسب اطالع بیش��تر و اخذ اسناد ارزیابی 
پیمانکاران از تاریخ انتشار برای مدت یک هفته به آدرس: 
مازندران- شهرس��تان نور- بلوار امام رضا- دانشکده منابع 
طبیع��ی و علوم دریایی نور- تلفن: 0122-6253101-3 

داخلی 3288 آقای نیک نژاد مراجعه نمایند.
سایر شرایط:

1- دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است.
2- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

 www.modares.ac.ir 3- آدرس اینترنتی دانشگاه

آگهی
دانشگاه تربیت مدرسفراخوان  عمومی

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی

روابط عمومی  دانشگاه تربیت مدرس
م الف 3111

 نوبت دوم

بارکد 0641426

آگهی تأسیس شرکت دسترسی طناب ایمن 
سهامی خاص

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

م الف 62019

ش��رکت فوق در تاری��خ1392/5/20 تحت ش��ماره 442767 و 
شناس��ه مل��ی 10320895349 در این اداره به ثبت رس��یده و 
در تاری��خ 1392/5/20 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده 
و خالص��ه اظهارنام��ه آن به ش��رح زی��ر جهت اط��الع عموم در 

روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار کیهان آگهی می شود.
1- موضوع شرکت: ارائه خدمات فنی و ایمنی در صنعت مشتمل 
بر شستش��و و رنگ آمیزی ساختمانها و سازه های فضایی با روش 
دسترس��ی با طناب واردات و صادرات هرگونه کاال و تجهیزات و 
مواد اولیه عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ تسهیالت 
از مناب��ع بانکی و اعتباری اخذ نمایندگی از ش��رکتهای داخلی و 
خارجی و هم چنین تفویض نمایندگی کلیه موارد فوق در صورت 

لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم.
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت: استان تهران- شهر تهران خیابان حافظ- 
خیاب��ان غزال��ی- خیابان پ��ارس جنوبی- پ��الک 55- واحد1- 

کدپستی 1131933913 
4- سرمایه ش��رکت: مبلغ 10/000/000 ریال منقسم به یکصد 
س��هم 100/000 ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که 
مبلغ 10/000/000 ریال توس��ط مؤسس��ین طی گواهی بانکی 

ش��ماره 92802407 مورخ 1392/4/12 نزد بانک سامان شعبه 
مرکزی پرداخت گردیده است.

5- اولین مدیران شرکت:
1-5-آق��ای س��یامک کربالئ��ی ش��مس الدین ب��ه ش��ماره ملی 

0057325588 به سمت رئیس هیئت مدیره.
2-5-آقای علی حبیب زاده به ش��ماره مل��ی 0059033517 به 

سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
3-5-آقای احسان ناصر سلحشور به شماره ملی 0058690166 

به سمت عضو هیئت مدیره.
4-5-آقای احسان ناصر سلحشور به شماره ملی 0058690166 

به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق  و اسناد تعهدآور باامضاء هریک 

از مدیران به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

8- بازرس اصلی و علی البدل:
1-8-آقای آرش بخشش به شماره ملی 0068095260 به عنوان 

بازرس اصلی
2-8- آق��ای علی اختیاری به ش��ماره مل��ی 6369310875 به 

عنوان بازرس علی البدل

سال هفتادو دوم q  شماره q 20612  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( چهار شنبه 17 مهر q  1392 3 ذیحجه q  1434 9 اکتبر2013

یادداشت روزخبر ویژه

آزادی چند روستا و هالکت 60 تروریست
نتیجه عملیات ارتش در2 شهر سوریه

روحانی در همایش ملی نخبگان جوان:

بخش های خصوصی و دولتی  زمینه جذب نخبگان را فراهم کنند

* در اعت��راض ب��ه عملی��ات س��ری پنتاگون 

نفر در لیبی پرچم آمریکا را آتش زدند. صدها 

* کاخ سفید سناریوی کنگره را برای آینده آمریکا 

خطرناک خواند.

* هش��دار مالکی نسبت به وقوع جنگ داخلی 

همزمان با موج تازه بمب گذاری ها در عراق.

نظامی��ان  و  افراط��ی  یهودی��ان  ی��ورش   *

صهیونیست به مسجداالقصی.        صفحه آخر

یک روز پس از قتل عام مردم مصر
آل سعود: در کنار نظامیان حاکم ایستاده ایم

* س��تاد تنظیم بازار: قیمت شیر آزاد نشده است.

* پوتی��ن رئیس جمه��ور روس��یه: ناآرامی ه��ای 

اقتصادی آمریکا ممکن است بر همه دنیا تاثیرگذار 

باشد.

* مش��موالن دیپلم و زیردیپلم به خدمت سربازی 

فراخوانده شدند.

* س��که های بهار آزادی با بسته بندی جدید توزیع 

می شود.                                      صفحات4و11

عمر فرسودگی خودرو
از 25 سال به 20 سال کاهش یافت

صفحه2صفحه2

* نیروهای ارتش سوریه مراکز استقرار تروریست ها در حومه شهر حلب را در هم کوبیدند و 11 روستا را از کنترل تکفیری ها خارج کردند.
* در این عملیات ضمن هالکت 60 تروریست ده ها بسته انفجاری به دست نیروهای دولتی افتاد.

* تروریست ها شهر دمشق را با گلوله های خمپاره هدف قرار داده و 11 غیرنظامی را کشتند.
* ائتالف مخالفان سوریه اعالم کرد در نشست ژنو 2 شرکت می کند.

* فایننشال تایمز: عربستان درباره توافقات آمریکا و روسیه درباره بحران سوریه نگران است.            صفحه آخر

* چندی پیش جمعی از نویس��ندگان س��کوالر و وابسته به حزب منحله 
مشارکت خواستار حذف قانون ممیزی کتاب شدند.

* نامه یاد ش��ده با استقبال بی بی س��ی، صدای آمریکا، رادیو ارگان سیا و... 
روبرو شد.                                                                       صفحه3

رئیس قوه قضائیه:

حکم تعدادی از متهمان فساد کالن بانکی
به زودی اجرا می شود

* آیت اهلل آملی الریجانی: در روند 
رس��یدگی قضایی به پرونده فساد 
3ه��زار میلیاردی اکث��ر متهمان 
حک��م گرفته و عادالن��ه محاکمه 

شده اند.
* برخی کارگ��زاران حکومتی در 
پرونده 3 ه��زار میلیاردی محکوم 

شده اند.

* ب��ا کارگزاران دولتی دخیل در پرونده فس��اد 3 ه��زار میلیاردی برخورد 
سنگینی خواهد شد.

* دس��تگاه قضایی بر خالف تم��ام تبلیغات منفی مقتدرانه با این فس��اد 
برخورد کرد.

* سازمان بازرسی کل کشور تاکنون مانع از برگزاری بسیاری از مناقصات 
شبهه ناک شده است.                                                         صفحه3

وزیر ارشاد با تاکید بر ضرورت ممیزی کتاب

اجازه نمی دهیم به جوانان 
غذای مسموم بدهند

صفحه2 

برخورد صادقانه ظریف
خط سازش را به هم ریخت

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی صحت و دقت خبر کیهان را تائید کردند

آنگونه که هست 
ببینیم

وزیر خارجه وفاداری به والیت را
به اوباما و کری ترجیح داد

* یار امام قابل احترام تر است یا خود امام؟!

* اظهارات صریح و صادقانه وزیر امور خارجه در نشست کمیسیون تخصصی 
مجلس، شوک بی سابقه ای در حلقه افراطیون و پدرخوانده های خط سازش 

با آمریکا پدید آورده است.
* این طیف طی چند هفته اخیر با س��وژه قرار دادن س��فر هیئت ایرانی به 
نیویورک و بدون اشاره به پاسخ خصمانه آمریکا به نرمش هیئت کشورمان، 

سعی داشتند قبح مذاکره و سازش با آمریکا را بشکنند.
* نقوی حس��ینی در حالی روز گذش��ته تالش کرد خب��ر کیهان را تکذیب 
کند که پیش از آن در گفت وگو با خبرنگاران سخنان وزیر خارجه را با ذکر 

جزئیات تشریح کرده بود.
* خانم افخم س��خنگوی وزارت خارجه نیز در واکنشی غیرمنتظره اظهارات 
صریح اعضای کمیسیون امنیت ملی درباره سخنان ظریف را دقیق ندانست!

* تکذیب افخم و نقوی در حالی اس��ت که روز گذش��ته اعضای کمیسیون 
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس بار دیگر در مصاحبه های جداگانه ای 

خبر کیهان درباره محتوای جلسه عصر یکشنبه را تصدیق و تایید کردند.
* جواد کریمی قدوس��ی در گفت وگو با کیهان: مذاکرات جلس��ه کمیسیون 
امنیت ملی ضبط ش��ده است و به نظر می رسد تکذیب سخنان آقای ظریف 

بر اثر فشارهایی است که صورت گرفته است.
* منصور حقیقت پور، نایب رئیس کمیس��یون امنیت مل��ی: ظریف در این 
جلسه با صراحت اعالم کرد که مکالمه تلفنی اوباما- روحانی و طوالنی شدن 

مذاکره با جان کری مصداق اقدامات نابجا بوده است.
* باقر حسینی یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی: آقای ظریف در جلسه کمیسیون 
امنیت گفتند به نظرم طوالنی شدن صحبت من با جان کری و مکالمه تلفنی با اوباما 
جزو مواردی است که مقام معظم رهبری آن را نابجا دانستند.                صفحه3


