
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

  كيهان ورزشي قديمي ترين مجله ورزشي ايران 

شنبه هر هفته بصورت سراسري  منتشر مي شود

دستگاهمناقصهگزار: شرکت گاز استان ایالم
 GRB -0/188 موض�وعمناقصه: خرید لوله فلزی "8 به ضخامت

بطول 25کیلومتر
مبلغکلبرآورد)کاال(: 18،607،250،000ریال

مبلغتضمین: 931،000،000ریال
ن�وعتضمین: ضمانت نامه بانکی ش��رکت در مناقصه یا فیش 
واریزی به حساب سیبای 0108061488006 بانک ملی شعبه 

میدان امام )ره( ایالم 
محلتأمیناعتبار: منابع داخلی شرکت ملی گاز ایران

آخرینمهلتارسالرزومهکاریجهتارزیابیکیفی: 92/7/23
آخرینمهلتفروشاسناد: 92/7/30 تا ساعت 16

آخرینمهلتارائهپیشنهادات:92/8/12 تا ساعت 16
زمانگشایشپاکات: 92/8/13 ساعت 11صبح

محلگشایشپاکات: سالن کنفرانس شرکت گاز استان ایالم
- کپی برابر با اصل )اساس��نامه، گواهی آخرین تغییرات، پروانه 

فعالیت( و صورتهای مالی تأیید شده سال91
- ارسال رزومه کاری کامل

محلدریافتاسنادوارایهپیشنهادات: دبیرخانه حراست 
شرکت گاز استان ایالم

هزین�هخری�داس�ناد: 210/000ریال در وجه ش��رکت گاز 
استان ایالم به حساب سیبای مذکور 

هزینه دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
آدرس: ایالم- چهارراه پیام نور- بلوار تعمیرکاری نبش خیابان 

استاد شهریار شرکت گاز استان ایالم
سایتWWW.Shana.irوhttp://iets.mporg.irو

 WWW.ilam-nigc.ir
شمارهتلفن0841-2235824

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

شماره 223/ گ35/ 92

شرکتملیگازایران
شرکتگازاستانایالم

روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم

نوبتدوم

ش�رکتملیپخشفرآوردههاینفتیمنطقههرمزگاندر نظر 
دارد تعویضخطکولینگآتشنش�انیاطرافمخازنکرویو
تعمیراتوراهاندازیMOVهایمخازنکرویتاسیساتگاز
مایعبندرعباس را طبق مش��خصات فنی و شرایط مندرج در شرح 
کار پیوس��ت قرارداد از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران ذی صالح 

طبق شرایط ذیل واگذار نماید.
ل��ذا از کلیه متقاضیان و ش��رکت هایی که دارای س��وابق کاری مفید 
و تخص��ص الزم در این خصوص می باش��ند دعوت ب��ه عمل می آید 
از تاریخ انتش��ار آگهی ظرف مدت 10/ده روز برای دریافت اس��ناد و 
اوراق مناقصه به دبیرخانه کمیس��یون مناقصات این شرکت به نشانی: 
بندرعباس- بلوار پاس��داران- جنب اسکله شهید باهنر و شماره تلفن 

تماس 6-07614513272 مراجعه نمایند.
1- مبلغ ضمانت نامه ش��رکت در مناقص��ه 12600000 ریال )دوازده 

میلیون و ششصد هزار ریال(
2- مدت اجرای کار سه ماه.

3- دارای سوابق و تجربیات کافی در زمینه ساخت، جوشکاری، نصب 
پایپینگ و آشنایی با تعمیرات  MOV باشد.

4- ارای��ه فی��ش بانکی به مبلغ 100000 ریال به ش��ماره حس��اب 
420060100000 بانک ملی ش��عبه ش��رکت نفت بندرعباس بابت 

خرید اسناد مناقصه.
5- احراز امتیاز قبول »60« براس��اس معیاره��ای ارزیابی توانمندی 
بهداش��تی، ایمنی و زیس��ت محیطی و همچنین ارزیابی کیفی و فنی 

الزامی است.

آگهی مناقصه
 شماره 8/خ م ه/92

شماره مجوز 202785
شرکتملیپاالیشوپخشفرآوردههاینفتیایران

شرکتملیپخشفرآوردههاینفتیایران
منطقههرمزگان

روابط عمومی

ش�رکتپاالیشنفتکرمانش�اه در نظر دارد یک قل��م کاال را با 
مش��خصات و ش��رایط کلی من��درج در اس��ناد مناقص��ه مربوطه از 

تامین کنندگان ذیصالح خریداری نماید.
1-نامونش�انیمناقصهگزار: شرکت پاالیش نفت کرمانشاه واقع 
در بلوار ش��هید بهشتی، روبروی پارک ش��اهد، اداره بازرگانی، تلفن: 

4497595-0831 و فاکس: 0831-8362336
2-نوع،کمیتوکیفیتکاال:خرید )س��اخت( دو عدد سرسیلندر 
کمپرس��ور  NUOVO PIGNONE ش��رح کام��ل در آدرس 

اینترنتی www.korc.ir قید شده است.
3-ن�وعومبلغتضمین: ضمانتنامه بانکی به مبلغ 95/000/000 

ریال یا واریز وجه نقد
4-محل،مهلتوزماندریافتاسناد: اداره بازرگانی 20روز بعد 

از چاپ آگهی نوبت دوم تا تاریخ 92/8/11 
5-زمانبازگشاییپیشنهاداتفنی:92/8/20 و زمان بازگشایی 

پاکات مالی حداکثر تا تاریخ 92/9/20

آگهی تجدید مناقصه فراخوان عمومی
 )دو مرحله ای(

RKS-9131932-KM/MD :شماره مناقصه

روابط عمومی

شرکتملیپاالیشوپخشفرآوردههاینفتیایران
شرکتپاالیشنفتکرمانشاه)سهامیعام(

تدوم
نوب

ش�رکت آب و فاض�اب اس�تان قزوین)مناقصه گ�زار( دراج��رایقانونبرگ��زاریمناقص��اتوآییننامهمعامالتش��رکتهای
آبوفاضالبدرنظردارد اجرای پروژه انجام و اجرای خدمات پشتیبانی، تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات برقی، سیستمهای 
کنترل از راه دور، دیزل ژنراتورها و کالیبراس�یون تجهیزات Onlineپارامترهای کیفی ش�امل منابع تولید آب، مخازن، 
ایستگاه های پمپاژ آب و فاضاب، تصفیه خانه های آب و فاضاب کلیه شهرهای تابعه استان قزوینرابامشخصاتوشرایط
تعیی��نش��دهذیل،ازطریقمناقصهعمومی)دومرحل�ه ای(بهپیمانکارانواجدصالحیتواگذارنماید،ل��ذاازکلیهپیمانکارانواجد
صالحیت��یکهتمایلبهش��رکتدراینمناقصهرادارنددعوتمیگرددبهمنظورخریداس��نادمناقص��هازتاریخ1392/7/22لغایت
1392/7/29بادردس��تداشتنفیشواریزیبهمبلغ200،000ریالبهحسابشماره4046865589وشناسه370008027103
بان��کملتش��عبهچهارراهولیعصرقزوینبنامش��رکتآبوفاضالباس��تانقزویندرس��اعاتاداریروزه��ایغیرتعطیلبهواحد
قراردادهایاینشرکتمراجعهوپیشنهاداتخودرانیزتاساعت13مورخه1392/8/11بهواحددبیرخانهاینشرکتتسلیمنمایند.
ضمنازمانبازگش��اییپیشنهاداتس��اعت13:30مورخه1392/8/11میباشد.همچنین به پیش�نهادهای فاقد امضاء، مشروط، 

مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی مناقصه واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
1- برآورد هزینه اجرای کار:1.600.000.000ریال

2- مبلغ و نوع تضمین ش�رکت در مناقصه:91.600.000ریالبهصورتیکیازانواعتضمینهایذیل1-رس��یدوجهواریزی
بهحس��اب4046865589بانکملتبنامشرکتآبفایاس��تانقزوین2-ضمانتنامهبانکیبنفعکارفرما3-ضمانتنامههایصادر
شدهازسویموسساتغیربانکیکهدارایمجوزالزمازطرفبانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانهستند4-انواعاوراقمشارکت

)موضوعقانوننحوهانتشاراوراقمشارکتمصوب1376(.
3- گواهینامه مورد نیاز: حداقلرتبه5رشتهتاسیساتوتجهیزات

4- محل دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادات:نشانیمناقصهگزار
نشانی مناقصه گزار:قزوین،چهارراهولیعصر»عج«،ابتدایبلوارآیتا...خامنهای،کوچهگلستانپنجم،شماره4

 تلفن تماس:02813349051-4
ضمناهزینهدرجآگهیبهعهدهبرندهمناقصهمیباشد.

آگهی تجدید فراخوان 
مناقصه عمومی )92/12(

»روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری استان قزوین«

دوم
بت
نو

شرکتآبوفاضالب
استانقزوین)سهامیخاص(

شرکتمخابراتاستانفارس در نظر دارد نسبت به خرید5قلم
کابلفیبرنوری به ش��رح ذیل براس��اس استاندارد شرکت مخابرات 
ایران و مش��خصات موجود در اسناد از طریق مناقصه عمومی بصورت 
صددرص��د ریالی و با رعای��ت قانون حداکثر اس��تفاده از توان فنی و 
مهندس��ی و اجرایی کش��ور به صورت یکجا یا جداگان��ه اقدام نماید. 

لذا از کلیه تولیدکنندگان حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به پرتال این شرکت به آدرس 

WWW.SHIRAZTEL.CO.IR مراجعه نمایند.

شرکت مخابرات استان فارس
WWW.SHIRAZTEL.CO.IR

آگهی مناقصه
 شماره 92/50

شرکتمخابراتاستانفارس

آگهی مزایده
 زمین با کاربری مسکونی

ادارهکلراهوشهرس�ازییزد در نظر دارد قطعهزمینی
باکاربریمسکونی،بهشمارهپالک17361فرعیاز6556
اصلیبخش8یزدواقعدرامامشهرباکاربریمسکونیبه
مس�احت196مترمربعوازقرارهرمترمربع1600000ریال 
را )ب��ا وضع موجود( واگذار نمای��د لذا متقاضیان می توانند ظرف 
مدت ده روز پس از انتش��ار دومین آگهی جهت دریافت مدارک 
مزای��ده به دفتر مدیر ام��الک و حقوقی ای��ن اداره کل واقع در 
خیابان آیت اهلل کاش��انی، خیابان مسکن و شهرسازی، ساختمان 

شماره 2 اداره کل راه و شهرسازی مراجعه نمایند.

اول
نوبت

بارکد0784456

آگهی تغییرات شرکت 
پیوند ارتباط بنیان شرکت 

سهامی خاص به شماره ثبت 349641 
و شناسه ملی 10103968893

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1391/8/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

حسین ناصریان به کد ملی 0780001060 به سمت بازرس اصلی و 
سید محمد میرهاشمی به کد ملی 2691589161 به سمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آق��ای مصطفی خواجوئی گوکی به ش��ماره مل��ی 2991770945 و 
آقای حمید مصطفائی بفروئی به شماره ملی 0533208424 و آقای 

علی نادی پور دهنوی به شماره ملی 1290099456
تراز و حساب سود و زیان سال مالی 90 به تصویب رسید.

مالف62002

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

سال هفتادو دوم q  شماره q 20617  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نيازمندي های ویژه تهران( سه شنبه 23 مهر q  1392 9 ذیحجه q  1434 15 اکتبر2013

خبر ویژه
یادداشت روز

صفحه2

* ش��لیک 12 موشک به بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا 

در افغانستان.

* مخالفت 80 درصدی خاخام های آمریکا با سیاست های 

رژیم صهیونیستی.

* حمله انتحاری به ساختمان رادیو تلویزیون سوریه.

* نبی��ل ف��ارووق: ح��زب اهلل ب��ا ده ه��ا هزار موش��ک

تمام اسرائیل را نشانه رفته است.

صفحهآخر

موجتازهناآرامیهادرراهاست

تظاهرات همزمان طرفداران
 و مخالفان مرسی در عید قربان

نه«امام)ره( جواب»
درخاطراتهاشمیمستتراست

گل به خودی 
در آستانه 
مصاف ژنو

صفحه2

اژهایدرجمعخبرنگاران:

قرار نیست در عید قربان و عید غدیر 
هیچ فتنه گری عفو شود

* سخنگوی قوه قضائیه: فتنه گران توبه و جبران نکنند، هیچ اتفاق خاصی نمی افتد.
* 100 نفر در پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی ممنوع الخروج شدند.

صفحه10

* نعم��ت زاده: قیمت واقعی ارز باید حدود 3 هزار تومان 

باشد.

* ذبح رایگان دام عید قربان در مراکز دامپزشکی استان 

تهران.

* س��ازمان دامپزش��کی: مرغ های تولیدی تهران آلوده 

نیست. 

* عطاریان از اجرای بیمه تکمیلی بازنشستگی کارمندان 

دولت خبر داد.                                       صفحه4

درجلسهنمایندگاندولتومجلسپیشنهادشد

طرح جدید سازمان هدفمندی
 برای 3 ماهه شدن پرداخت یارانه

* امیدواری��م در مذاک��رات ژنو 
روی ی��ک نقش��ه راه ب��ه تفاهم 

برسیم.
نمی دهیم  اج��ازه  عراقچ��ی:   *
حتی یک گرم اورانیوم غنی شده 

از کشور خارج شود.

درآستانهمذاکراتژنو

ظریف: راه دشوار و زمان بری 
در پیش است

* هان��س بلیکس مدیرکل پیش��ین آژان��س: توافق احتمال��ی با ایران 
جایگزین قطعنامه های شورای امنیت می شود.

* نیویورک تایمز: نرمش دیپلماتیک ایران جدی است اما نباید با تمایل 
به تسلیم اشتباه گرفته شود.

* واش��نگتن پست: تحریم ها نباید کاهش یابد مگر آن که ایران گام هایی 
قاطعانه در عقب نشینی از فعالیت های هسته ای خود بردارد !      صفحه2

* در دانشگاه اسالمی یک گروه باید مالمت شوند و آن کسانی هستند که در تولید علم و فناوری کاهلی کردند.
* دولت تدبیر و امید از دانشگاه می خواهد در تمام زمینه ها به کمک دولت بیاید.

* نقد از دولت و دولتمردان نعمت بزرگی است که باید برابر آن با کمال تواضع سر فرود آورد.
* دانشگاه مرکز احزاب سیاسی نیست.                                                                           صفحه3

رئیس جمهور در جمع دانشجویان:

علم و تحقیق 
باید زبان رسمی دانشگاه ها باشد

ایام الله عرفه و عید قربان گرامی باد

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای : از خالل چالش هایی که کش��ورهای 
مس��لمان با آن روبه رو ش��ده اند به روش��نی می توان دریاف��ت که دوران 

کنونی، دوران بیداری و هویت یابی مسلمانان است.
* جبهه مقابل که بیداری و عزت مس��لمانان را برنمی تابد، با همه توان 
ب��ه میدان آم��ده و از همه ابزارهای امنیتی، روان��ی، نظامی، اقتصادی و 
تبلیغاتی برای انفعال و سرکوب مسلمانان و به خود مشغول ساختن آنان 

بهره می گیرد.
* ما البته تردید نداریم که ملت های به پا خاسته آن منطقه که بیداری 
اس��المی را تجسم بخشیدند، باذن اهلل اجازه نخواهند داد که عقربه زمان 

به عقب برگردد.
* شگفتا! کسانی که مراسم برائت از مشرکان را که ریشه در عمل پیامبر 
اعظم صلی اهلل علیه و آله و سلم دارد، جدال ممنوع قلمداد می کنند، خود 

از موثرترین دست اندرکاران ایجاد منازعه های خونین میان مسلمانانند.
* اینجانب همچون بس��یاری از علمای اس��الم و دلسوزان امت اسالمی 
ب��ار دیگر اعالم می کنم که هر گفته و عملی که موجب برافروختن آتش 
اختالف میان مسلمانان شود و نیز اهانت به مقدسات هر یک از گروه های 
مسلمان یا تکفیر یکی از مذاهب اسالمی، خدمت به اردوگاه کفر و شرک 

و خیانت به اسالم و حرام شرعی است.
* وجود دش��من کینه توز را نباید به دس��ت غفلت و فراموش��ی سپرد و 
مراس��م چندباره رمی جمرات در حج، نش��انه نمادی��ن این حضور ذهن 

همیشگی است.
صفحه3

نجات ملت ها از دست اندازی آمريکا 
نبايد به فراموشی سپرده شود

ولیامرمسلمیندرپیامبهکنگرهحجتاکیدکردند

پشتک وارو زدن اوباما مقدمه شکست مذاکرات ژنو است


