
با عنایت به مفاد مواد )4(، )13( و )18( بخشنامه شماره 130890-83/11/17 قانون برگزاری مناقصات عام دو مرحله ای، 
اداره کل اوقاف و امور خیریه اس��تان ایالم در نظر دارد طرح توس��عه امام زاده علی صالح با مش��خصات ذیل را به مناقصه 

بگذارد.

شرح عملیات اجرایی: عملیات گودبرداری، ابنیه، انجام اسکلت فلزی سازه )پیچ و مهره ای( و دیوار چینی.
از شرکت های پیمانکاری داوطلب مناقصه که حائز شرایط آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صالحیت پیمانکاران در رشته 
ابنیه و دارای رتبه )پایه چهار به باال( هس��تند، تقاضا می ش��ود جهت مش��ارکت در مناقصه فوق و کسب اطالعات بیشتر و 
دریافت اس��ناد مربوط به مش��خصات پروژه با در دست داش��تن معرفی نامه کتبی حداکثر ظرف مدت دو هفته کاری پس 
از نش��ر و چاپ آگهی به مهندس��ین مش��اور ارس��ن بنا واقع در: ایالم- میدان 22بهمن- بلوار سیدالشهداء شمالی روبروی 

بیمارستان قائم مراجعه فرمائید. شماره تلفن: 0841-3382536
ضمنا آخرین مهلت تکمیل و ارائه اس��ناد و مدارک ش��رکت در مناقصه تا آخر وقت اداری مورخ: 92/8/11 و زمان برگزاری 
جلس��ه بازگشایی مناقصه ساعت 10 صبح روز 92/8/13 می باش��د. پیمانکاران متقاضی می بایست ضمانتنامه معتبر بانکی 
شرکت در مناقصه را در پاکت )الف( اساسنامه و فرم تکمیل شده خود اظهاری و آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه 
رس��می کش��ور را بهمراه سایر اسناد و مدارک و رزومه شرکت در پاکت )ب( و همچنین برگ پیشنهاد قیمت در پاکت )ج(  
و پاکت های )الف(، )ب( و )ج( را در پاکت )د( قرار داده و پس از مهر و امضاء تحویل واحد حراست اداره کل اوقاف و امور 

خیریه استان ایالم نمایند.
1- اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ایالم در رد و یا قبول هر نوع پیشنهاد مختار خواهد بود. 2-هزینه نشر و چاپ آگهی 

بعهده برنده مناقصه می باشد. 3-به پیشنهادهایی که بصورت چک یا سفته باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ف�رم آگهی الکترونیکی مناقص�ه از طریق صفحه الکترونیکی پایگاه ملی اطالع رس�انی مناقصات به نش�انی: 

http://iets.mporg.ir قابل دسترسی است.

نوبت دومآگهیمناقصهعمومیدومرحلهای

محل پروژه: استان ایالم- شهرستان مهران- بخش صالح آبادعنوان پروژه: طرح توسعه امام زاده علی صالح)ع(
برآورد پروژه: 9376448770 ریالمدت اجرا: 10 ماه

مبلغ ضمانت نامه: 34629346 ریالفهرست بهای منظم به پیمان: 1392
محل فروش اسناد: شرکت مهندسین مشاور ارسن بنامبلغ اسناد مناقصه: 1/500/000 ریال

آگهی تاسیس شرکت توسعه و تجارت توژال سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ 1392/5/13 تحت شماره 442451 و شناسه ملی 10320893784 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/5/13 از لحاظ 

امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار کیهان آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

واردات انواع ماشین آالت و قطعات یدکی و مواد اولیه، صادرات کاالهای تولیدی و انجام مطالعات و بررسی های الزم اقتصادی، )اخذ نمایندگی از 
شرکتهای داخلی و خارجی، تاسیس شعبه و نمایندگی در داخل و خارج کشور، هرگونه شرکت و سرمایه گذاری در موسسات و شرکتهای صنعتی 
ی��ا بانک��ی، خری��د و فروش صادرات و واردات کلیه کااله��ای بازرگانی اعم از فوالدی یا غیرفوالدی مصرفی یا غیر مصرفی یا س��رمایه ای و غیره و 
خالصه سایر فعالیتهایی که مستقیم و یا غیرمستقیم با اهداف شرکت در ارتباط باشد( 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- فلکه دوم صادقیه- خ کاشانی- خ ستاری- بنفشه 7- پالک 13 طبقه1- کدپستی 1473995881
4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یک هزار سهم 1/000 ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 1/000/000 

ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره 31292153 ص مورخ 1392/4/6 نزد بانک پاسارگاد شعبه ستاری پرداخت گردیده است.
5- اولین مدیران شرکت:

1-5- آقای نجف شکری به شماره ملی 3340591385 به سمت رئیس هیئت مدیره.
2-5- خانم نرگس آقایی به شماره ملی 3340592608 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

3-5- آقای اکبر شکری به شماره ملی 0071074074 به سمت عضو هیئت مدیره.
4-5-آقای اکبر شکری به شماره ملی 0071074074 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6- دارندگان حق امضاء: مشخصات حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسالمی با امضا آقای 
اکبر شکری )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر است.

7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
8- بازرس اصلی و علی البدل:

1-8- آقای روح اله دانشور راد به شماره ملی 0451363760 به عنوان بازرس اصلی
2-8- آقای میحوش محمدی به شماره ملی 5988919863 به عنوان بازرس علی البدل

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 92/4/11 
و سند صلح بشماره 117203 صادره از دفترخانه 118 تهران:
آقای امیرعلی محمدی شعار خاکی کد ملی 6029760025 با 
واگ��ذاری مبلغ 5/000/000 ریال به آقای مجتبی خطیبی کد 
ملی 1650110898 فرزند غفور میزان سهم الشرکه خود را به 

مبلغ 1/000/000 ریال کاهش داد.
آقای فرهود محمدی شعارخاکی با واگذاری کلیه سهم الشرکه 
خود )به میزان چهارمیلیون ریال( به آقای حسن فتاح زاده کد 
ملی 1651765359 فرزند عبدالعزیز از ش��رکت خارج گردید. 
در نتیجه در س��رمایه ش��رکت تغییری حاصل نگردید. اسامی 
شرکاء ش��رکت و میزان سهم الش��رکه هر یک از آنان به شرح 
ذیل می باش��د: آقایان: امیرعلی محمدی ش��عارخاکی کد ملی 
6029760025 دارای 1/000/000 ری��ال و محرم نجفی کد 
ملی 6029756648 دارای 6/000/000 ریال و فرش��اد نجفی 
کد مل��ی 0080860834 دارای 4/000/000 ریال و مجتبی 
خطیب��ی ک��د مل��ی 1650110898 دارای 5/000/000 ریال و 
حسن فتاح زاده کد ملی 1651765359 دارای 4/000/000 ریال.

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل 
جهان گسترخواه با مسئولیت محدود 

به شماره ثبت 167906 
و شناسه ملی 10102104309

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��الیانه 
م��ورخ92/3/31 که در تاریخ 92/4/18 به این اداره واصل 

گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعض��اء هیئت مدیره بمدت دو س��ال بق��رار ذیل انتخاب 

گردیدند.
حسین ش��کری قره طوق بش��ماره ملی 1532816863، 
احمدرضا قدیری به ش��ماره ملی 09388331933، مریم 

شکری قره طوق بشماره ملی 1530336406
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید.
ترازنامه و حس��اب سود و زیان سال مالی منتهی به 91 به 

تصویب رسید.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت ولکان دنیز آذربایجان 
سهامی خاص به شماره ثبت 437549 

و شناسه ملی 14002934811

به استناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 92/3/30 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:

ای��وب رضایی اهری به ش��ماره ملی 1671849442 به س��مت 

رئیس هیئت مدیره و محمدابراهیم قره داغی 15820390700 

به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بیژن یزدگردی به شماره ملی 

0043142974 ب��ه س��مت عضو و مدیرعام��ل و کلیه چک ها 

اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و 

یکی از دو امضاء دیگر اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر ش��رکت 

معتبر می باش��د ضمناً کلیه نامه ها با امض��اء هر یک از اعضای 

هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.

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

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پگا 
سهامی خاص به شماره ثبت78777

و شناسه ملی 10101236094

آگهی تغییرات 
شرکت پارس ستون سهامی خاص

 به شماره ثبت 73946
 و شناسه ملی 10101188487

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ92/2/3 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- ترازنام��ه و حس��اب س��ود و زی��ان س��ال مال��ی منتهی به 
1391/10/30 به تصویب رسید.

- روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی های ش��رکت 
تعیین شد.

- آق��ای علیرضا بروجردیان به ش.م 0062050752 بس��مت 
بازرس اصلی و خانم س��اناز محرم��ی به ش.م 0450486125 
بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
- اعض��ای هیئت مدیره برای مدت دو س��ال بقرار ذیل انتخاب 

گردیدند:
- آقای��ان یدال��ه مؤمنی زحمتکش ب��ه ش.م 3341160825 
بس��مت مدیرعام��ل و رئی��س هیئت مدی��ره و میث��م مؤمنی 
زحمتک��ش ب��ه ش.م 0070952851 بس��مت نائ��ب رئیس 
هیئت مدیره و حمید صفوی به ش.م 0045381941 بس��مت 

عضو هیئت مدیره.
- کلیه اس��ناد و اوراق تعهدآور مالی، چکها ، سفته ها، نامه های 
اداری و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر 

می باشد.

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

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/1/7 
ش��رکت مزبور ک��ه در تاریخ 92/3/18 واصل گردی��د: ترازنامه و 
حس��اب س��ود و زیان س��ال مالی 91/10/10 به تصویب رسید. 
موسسه حسابرسی تدوین و همکاران ش. م 10100527339 به 
س��مت بازرس اصلی و احمد ثبات مظفری ک.م 0038808056 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردی��د. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو س��ال بقرار ذیل انتخاب 
گردیدند. برنت اش��تغان اش��میتس و ارس��الن باالخانی هشتپر 
ب��ه کدمل��ی 1471884556 و بریجی��ت و اندهپ��وت. بموجب 

صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 92/1/7 برنت اشتغان اشمیتس 
بس��مت رئیس هیئت مدیره و ارس��الن باالخانی هشتپر بسمت 
نای��ب رئی��س هیئت مدی��ره و هرم��ان جوزف کنرادی بس��مت 
مدیرعام��ل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور 
از جمله چک و س��فته و برات قراردادها و بطور کلی اسنادی که 
برای ش��رکت ایجاد تعهد یا از شرکت سلب حق می نماید توسط 
مدیرعامل ش��رکت با حق توکیل به غیر امضاء و به مهر ش��رکت 

ممهور خواهد شد.

آگهیتصمیماتشرکتکاروتصویرصنعتبهشمارهثبت14579وشناسهملی10100544582

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

ش�رکت مخاب�رات اس�تان مرک�زی در نظ��ر دارد، تع�داد 2300 
حلقه س�یم رانژه را از طریق مناقص��ه عمومی خریداری نماید. لذا از 
تولیدکنندگان، فروشندگان و کلیه فعاالن در این زمینه دعوت می شود 
جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت شرکت مخابرات استان به نشانی 
WWW.TCIARAK.IR مراجعه و پس از تکمیل اس��ناد مذکور 
پاکتهای پیشنهادی خود را حداکثر تا ساعت 14 مورخ 1392/8/11 به 

واحد خرید تحویل نمایند.
نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی قابل تمدید دارای 
حداقل س��ه ماه اعتبار در وجه شرکت مخابرات استان مرکزی یا چک 

تضمینی بانکی.

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 52،000،000 ریال
تاریخ بازگشایی پاکات قیمت: پس از ارزیابی فنی و مالی

م�کان دریافت اس�ناد مناقصه و ارائ�ه پیش�نهادات )پاکتهای 
مناقصه(: اراک خیابان دانشگاه سه راه خانه سازی قنات انتهای خیابان 

شقایق ساختمان شماره 1 مخابرات طبقه همکف واحد خرید.
به پیشنهادهای فاقد امضاء، مخدوش، مشروط و پیشنهادهایی که بعد از 
انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.
تلفن تماس:08633255100

شرکت مخابرات استان مرکزی

آگهیمناقصهعمومی
ت اولدومرحلهای50/م/92

نوب

شرکتمخابراتاستانمرکزی

سالهفتادودومqشمارهq20618 تکشماره5000ریال12صفحه پنجشنبه25مهرq1392 11ذیحجه17q1434اکتبر2013

خبر ویژه
یادداشت روز

صفحه2

جنوب��ی آفریق��ای  در  خش��مگین  م��ردم   *

 ساختمان های  دولتی را به آتش کشیدند.

* پیونگ یانگ آماده انجام آزمایش هس��ته ای 

جدید.

* مراس��م عید قرب��ان در مصر ب��ه تظاهرات 

ضد دولتی تبدیل شد.

* اعتراض ش��دید چی��ن به مداخل��ه آمریکا 

در قرارداد تسلیحاتی پکن - آنکارا.  صفحه آخر

هالکت 100 تروریست مسلح
 در ادامه پیشروی ارتش سوریه

* از س��وی معاون��ت برنامه ری��زی  ریاس��ت جمهوری 

راهبردها و سیاست های بودجه سال آینده تشریح شد.

* قب��ض مش��ترکان هم��راه اول ب��ا تعرف��ه س��ابق 

صادر می شود.

* واردات خودروه��ای باالی 2500 سی س��ی با دو برابر 

تعرفه کنونی آزاد شد.

* نعم��ت زاده وزیر صنعت و تجارت: براس��اس تصمیم دولت 

واردات کاالهای اولویت 10 با شروطی آزاد شده است. صفحه4

110 هزار واحد مسکن مهر روستایی 
تا پایان سال واگذار می شود

تروریست ها نمازگزاران مراسم عید قربان در کرکوک را 
به خاک و خون کشیدند

صفحه2

* ابراهیم  آقامحمدی: از مبلغ 500 هزار میلیارد ریالی درآمد امسال دولت 
420 هزار میلیارد ریال به مردم پرداخت می شود.

* گران و یا ارزان کردن بنزین امروزه تبعات خاصی به همراه دارد.   صفحه9

کمیسیون تلفیق پیش بینی کرد

درآمد50 هزار میلیارد تومانی دولت 
از محل هدفمندی یارانه ها

* تروریست ها نمازگزاران عید قربان را هنگام خروج از مسجد هدف قرار دادند.
* این انفجار جان 15 نمازگزار را گرفت و 31 مجروح بر جای گذاشت.

* در میان شهدای این حادثه 3 کودک، یک افسر ارتش و یک مأمور پلیس به چشم می خورد.
* نمازگزاران از دولت عراق خواستند با تروریست ها قاطعانه تر برخورد کند.                          صفحه آخر

* ایاالت متحده آمریکا فقط چند س��اعت تا رسیدن به توافق یا افتادن 
در ورطه یک فاجعه اقتصادی فرصت دارد.

* »سی ان ان«: سناتورهای آمریکا برای آماده کردن پیش نویس الیحه 
تالش زیادی کرده اند و برای رسیدن به توافق همچنان امیدوارند.

* اگر الیحه جدید برای افزایش س��قف بدهی باز هم تصویب نش��ود، 
آمری��کا برای اولین بار با کس��ری بودجه و بح��ران بدهی 17 تریلیون 

دالری سقوط می کند.

آمریکا بر سر دوراهی 
توافق دولت و کنگره یا فاجعه 

* »واش��نگتن تایمز«: چینی ها از 
بحران آمریکا خوش��حالند و مدام 
به جهانی��ان اع��الم می کنند که 
وقت آمریکا زدایی فرا رسیده  است.

* آخری��ن خبره��ا حاکی اس��ت  
سناتورهای جمهوریخواه ودموکرات

برای پایان دادن ب��ه بحران دولت 
ف��درال ب��ه توافقات اولیه دس��ت 
یافتند.                    صفحه آخر

اعتماد یا 
ایجاد باور؟

ظریف:آمریکا حسن نیت خود را
در عمل نشان بدهد

پایان مذاکرات ژنو با صدور بیانیه مشترک

* مذاکرات ژنو پس از 4 دور در روزهای سه شنبه و چهارشنبه با صدور بیانیه 
مشترک میان ایران و 1+5 به پایان رسید.

* در بیانیه مشترک، اعضا موافقت کردند که کارشناسان هسته ای، علمی و 
امور تحریم 1+5 و ایران قبل از نشست آینده و برای بررسی اختالف نظرات 

و تهیه و تدوین قدم های عملی تشکیل جلسه دهند.
* کاتری��ن اش��تون و محمدجواد ظریف در نشس��تی خبری، به س��ؤاالت 

خبرنگاران پاسخ دادند.
* اشتون: توافق کرده ایم که درباره جزئیات مذاکرات در این مرحله صحبت نکنیم.

* ظریف: دو طرف موافق بودند که اگر گام ها متوازن نباش��ند، اعتمادسازی 
صورت نمی گیرد.

* آمریکا باید حسن نیت خود را در عمل نشان بدهد و باید از دامن زدن به 
مسائلی که مشکالت را پیچیده می کند دوری کرد.

* عراقچ��ی: مذاکرات در ژنو کاماًل مفصل و جدی و در رابطه با جزئیات بود 
و آن را بعد از رسیدن به توافق اعالم می کنیم.

* کش��ورهای گروه 1+5 چارچوب های طرح پیش��نهادی ای��ران برای حل 
اختالفات را پذیرفتند اما باید منتظر اقدامات عملی آنها باشیم.

* همزمان با مذاکرات ژنو میان ایران و 1+5، خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ 
گزارش داد دولت اوباما به دنبال آن است که به جای رفع تحریم ها، به ایران 
اجازه دسترس��ی به بخشی از دارایی های مسدود شده در بانک های خارجی 
را بدهد.                                                                  صفحات3و2

* پشت پایی که شب مذاکره، روحانی به ظریف زد!
* محرمانه برای کدام طرف؟!

سی ان ان: وعده نسیه در مقابل امتیاز نقد 
دیگر جواب نمی دهد


