
دستگاهمناقصهگذار: شرکت آب و فاضالب مراغه
موض�وعمناقصه:عملیات حفاری، نصب انش��عابات آب و لوله گذاری 

شبکه آب مراغه
محلاجراء: شهر مراغه

محلتامیناعتبار: از محل اعتبارات جاری شرکت
مبلغبرآورداولیهمناقصه:1/149/085/000 ریال

مبلغسپردهشرکتدرمناقصه: 90/000/000 )نود میلیون ریال(
حداقلرتبهموردنیازشرکتدرمناقصه: رتبه 5 آب

مهلتدریافتاسناد: 92/8/25 )تا ساعت 14(
محلدریافتاس�نادوارائهپیشنهادات: امور حقوقی و قراردادهای 

شرکت آبفای مراغه به شماره تماس: 0421-2228911-12
تاریخومحلتحویلاسناد: ش��رکت کنندگان می توانند پیشنهادات 
خود را تا ساعت 9/30 روز چهارشنبه مورخه 92/9/6 به دبیرخانه آبفای 

مراغه در قبال اخذ رسید تحویل نمایند.
تاریخبازگشائیپاکات: 92/9/6 )ساعت 10/30( محل شرکت آب و 

فاضالب مراغه اتاق جلسات
دستگاهنظارت: حوزه معاونت بهره برداری و توسعه شرکت

هزینهخریداس�ناد: 300/000 ریال )سیصدهزار ریال( می باشد که 
باید به حساب شماره 0106370474006 بانک ملی شعبه مراغه واریز 

و فیش نقدی جهت تحویل اسناد ارائه گردد.
- به پیش��نهادات فاقد امضاء، مش��روط، مخدوش وپیشنهاداتی که بعد 

از مدت مقرر این آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- ضمنا هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باش��د 
و ش��رکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیش��نهادات مختار اس��ت و سایر 

اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
http://iets.mporg.ir سایتملیمناقصات

http://tender.bazresi.ir سایتسامانهکشوری
www.abfa-maragheh.irسایتآبوفاضالبمراغه

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای

92/4

وزارتنیرو

شرکتآبوفاضالبمراغه
سهامیخاص

شمارهثبت2443

شرکت آب و فاضالب مراغه

ش�رکتتوزیعنیرویبرقاس�تانهمدان درنظر دارد تعداد 15000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی چند تعرفه و 7500 عدد قاب کنتور تکفاز 
را به شرح جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نماید. لذا از کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط مناقصه دعوت 
بعمل می آید از تاریخ انتشار آگهی به مدت 7 روز با ارائه فیش واریزی به مبلغ 50000ریال به حساب سپهر 0101847694000 نزد بانک صادرات 

مهدیه بنام شرکت توزیع برق استان همدان جهت دریافت اسناد مناقصه به امور تدارکات این شرکت یا به آدرس سایتهای ذیل مراجعه نمایند.

جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن 82746320-0811 تماس حاصل فرمایید.
http://tender.tavanir.org.ir سایت معامالت شرکت توانیر
 http://iets.mporg.ir سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 
شماره92/26

روابط عمومی 
شرکت توزیع برق استان همدان

آخرینمهلتمقدارکاالشمارهمناقصهشرحمناقصهردیف
تحویلپاکات

جلسهبازگشائی
پاکاتالفوب

مبلغضمانتنامه
)ریال(

کنتور تکفاز دیجیتالی 1
92/2615000قاب کنتور تکفاز دیجیتالی
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92/9/992/9/10427000000

شرکتتوزیعبرقاستانهمدان
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نو

آگهی تغییرات شرکت صنایع همراه رسا سهامی خاص 
به شماره ثبت 49799 و شناسه ملی 10100949715

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

مالف69113

بارکد0981976

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه 1392/4/24 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

مهربان��و عاملی به ش��ماره ملی 0047088877 به س��مت رئیس 
هیئت مدیره، محمدیوسف روحانی به شماره ملی 5309936211 
به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و س��رکار خان��م راحله کیاپور 
به ش��ماره مل��ی 0069955001 به نمایندگی از ش��رکت منحله 
مدیریت س��رمایه رض��ا به و آقای علی خوش��دل س��االکجانی به 
ش��ماره ملی 2690761548 و خانم س��ارا روحانی به شماره ملی 
0059933380 ب��ه عنوان اعضاء هیئ��ت مدیره و آقای محمدعلی 

حسنی برسری به شماره ملی 5949923553 به سمت مدیرعامل 
از خارج انتخاب گردیدند.

امضاء کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور از جمله چک، س��فته، برات و 
غی��ره با امض��اء رئیس هیئت مدیره و یکی دیگ��ر از اعضای هیئت 
مدیره یا وکالی ایشان همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق 
عادی و مراس��الت با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه 

با مهر شرکت معتبر است.

ش��رکت فوق در تاریخ 1392/6/13 تحت شماره 443817 و شناسه ملی 
10320903245 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1392/6/13 از 
لح��اظ امضاء ذی��ل 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:

فعالیت در زمینه اخذ روادید، تنظیم و انجام مسافرتهای گروهی داخلی 
و خارجی، ذخیره مکان و هرگونه خدمات گردشگری با رعایت قوانین و 
مقررات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هرگونه تغییر در خصوص 
س��هام، شرکاء مدیران شرکت، مکان فعالیت و تاسیس شعبه باید با اخذ 

موافقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری صورت پذیرد.
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی ش��رکت: استان تهران- ش��هر تهران میدان امیرکبیر خ 
کوهک شهرک کوثر پالک 44 واحد 2- کدپستی 1493744366

4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یکصد سهم 
10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 
ریال توس��ط موسسین طی گواهی بانکی ش��ماره 241911234 مورخ 
1391/12/28 نزد بانک پاسارگاد شعبه راه آهن پرداخت گردیده است و 

الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
5- اولین مدیران شرکت: 

1-5- آقای مصیب قنبری مال خلیفه به شماره ملی 6329864926 به 
سمت رئیس هیئت مدیره.

2-5- خانم س��میه قنبری مال خلیفه به شماره ملی 4669545248 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

3-5- آقای سیدحس��ین احتشامی به ش��ماره ملی 0036995142 به 
سمت عضو هیئت مدیره.

4-5- خانم زهره قنبری مال خلیفه به ش��ماره ملی 6329954046 به 
سمت عضو هیئت مدیره.

5-5- آقای سیدحس��ین احتشامی به ش��ماره ملی 0036995142 به 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6- دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت از قبیل 
چک، س��فته، بروات قراردادها و عقود اس��المی و اوراق عادی و اداری با 
امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر 

شرکت معتبر است.
7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

8- بازرس اصلی و علی البدل:
1-8- خانم پروین رس��تمی به ش��ماره مل��ی 6329686343 به عنوان 

بازرس اصلی.
2-8- آقای قاسم بیژنی به شماره ملی 6329868972 به عنوان بازرس 

علی البدل.

بارکد1250316

آگهی تأسیس شرکت پرواز گشت معراج سهامی خاص

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی تهران مالف69101

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/4/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنام��ه حس��اب و س��ود و زیان س��ال مال��ی 1391به تصویب رس��ید 
علی پورنادری کدمل��ی 0033733244 به س��مت ب��ازرس اصلی و بابک 
قاس��م پور کدملی 1375644904 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یکس��ال انتخاب شدند روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب گارز سهامی خاص 
به شماره ثبت 12368 و شناسه ملی 10100479259

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

مالف69112

بارکد0994676

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/2/29 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حس��اب سود و زیان منتهی به سال مالی 1391 مورد تصویب 

قرار گرفت. مؤسس��ه حسابرس��ی مفید راهبر به عنوان ب��ازرس اصلی و 

قانونی ش��رکت به مدت یکسال مالی انتخاب ش��د. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت معدن فرآور امداد شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 368045 و شناسه ملی 10320172100

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

مالف69088

بارکد1004613

شرکت فوق در تاریخ 1392/6/12 تحت شماره 443597 و شناسه ملی 
10320902508 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1392/6/12 
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:

ارائ��ه کلی��ه خدمات حس��ابداری و مالی ش��امل دفاعیه ه��ای مالیاتی و 
انج��ام کلیه امور مالی و اداری مؤسس��ات و ش��رکتها از بدو تاس��یس تا 
انحالل. انجام خدمات فرایند حس��ابداری )تهیه صورتهای مالی، بس��تن 
حس��ابها( عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب و اعطاء 
نمایندگی در داخل کشور. اخذ وام و اعتبار بصورت ارزی و ریالی از بانکها 
و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و شرکت در کلیه مناقصات 
و مزایدات دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوزهای الزم بنا به ضرورت.

2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
3- مرکز اصلی شرکت: اس��تان تهران- شهر تهران سعادت آباد- باالتر از 
میدان سرو- مجتمع بهینه سازان- واحد 131- کدپستی 1365755795

4- س��رمایه ش��رکت: 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 توس��ط مؤسس��ین طی گواهی بانکی ش��ماره 92/102/922 مورخ 

1392/4/5 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه آفریقا پرداخت گردیده است.

5- اولین مدیران شرکت:
1-5- آقای محمدرضا دش��تی ابربکوه به شماره ملی 0076659704 به 

سمت رئیس هیئت مدیره.
2-5- آقای مس��عود کریمخانی به شماره ملی 0061053511 به سمت 

نائب رئیس هیئت مدیره.
3-5- اقای مهدی اس��کندری به ش��ماره ملی 0070282234 به سمت 

عضو هیئت مدیره.
4-5- آقای مهدی اس��کندری به ش��ماره ملی 0070282234 به سمت 

مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل 
و رئی��س هیئت مدیره متفق��ا همراه با مهر ش��رکت و اوراق عادی و 
اداری ب��ا امضای مدیرعامل ب��ه تنهایی همراه با مهر ش��رکت معتبر 

می باشد.
7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

8- بازرس اصلی و علی البدل:
1-8- آقای سیدمحمدرضا مسعودیان به شماره ملی 0453563783 به 

عنوان بازرس اصلی
2-8-آقای حس��ن ش��بیهی به ش��ماره مل��ی 5209943232 به عنوان 

بازرس علی البدل

بارکد1178137

آگهی تاسیس شرکت آتیه اندیشان راهبرد سهند سهامی خاص

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری واحد ثبتی تهران مالف69100

با توجه به اینکه مش��اهده ش��ده اس��ت اقالم تزئینی وارداتی با 
اش��کال مختلف در قالب تابلو و گل با عنوان طالی با عیار 24، 
در س��طح کش��ور عرضه و به فروش می رسد به اطالع می رساند 
که طبق آزمون های بعمل آمده در مورد نمونه های بررسی  شده، 
مشخص شده مصنوعات مذکور فقط دارای الیه ای با عیار کمتر 
از 24 می باش��ند. لذا ضمن درخواست از هموطنان گرامی برای 
دقت در هنگام خرید، خواهشمند است در صورت مشاهده موارد 
مش��ابه، موضوع را از طریق ش��ماره تم��اس 1517 به اداره کل 
اس��تاندارد استان محل س��کونت خود اعالم نمایند تا بررسی و 
اقدام الزم در این زمینه ص��ورت گیرد. ضمنا به توزیع کنندگان 
و فروش��ندگان این کاالها نیز هش��دار داده می شود فروش اقالم 
غیراستاندارد جرم محسوب شده و سازمان ملی استاندارد ایران 
حسب مورد طبق مقررات، برخورد قانونی الزم از جمله توقیف و 
اعالم جرم و اطالع رسانی از حیث نام فروشگاه و نام تجاری کاال 

را انجام خواهد داد.

اطالعیه
سازمان ملی استاندارد ایران

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
مالف3447

سال هفتادو دوم q  شماره q 20629  تکشماره 5000 ریال12صفحه پنج شنبه 9 آبان q  1392 25 ذیحجه q  1434 31 اکتبر2013

خبر ویژه
یادداشت روز

صفحه2

* از بعدازظه��ر جمعه در اس��تان های خوزس��تان، چهارمحال و بختیاری، 
کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، ایالم، لرستان 
و غرب اصفهان آبگرفتگی معابر دور از انتظار نیست.                  صفحه11

* ط��رح جدی��د ارائه ش��ده ایران ب��ه آژانس تغییر 
در مواض��ع و اص��ول نیس��ت بلک��ه در رویکردها و 

چارچوب های همکاری است.
* مذاکرات کارشناسی محل تصمیم گیری نیست و 
تصمیم های مهم در جلسه اصلی مذاکرات در ژنو در 

روزهای16 و 17 آبان ماه اتخاذ خواهد شد.

* صالحی: غنی س��ازی 20 درصدی متوقف نش��ده 
است.

* معاون کاترین اش��تون: لحن ایران تغییر کرده اما 
دوران جدیدی شروع نشده است.

* توصیه دنی��س راس به اوباما: تش��دید تحریم ها و 
تهدید نظامی علیه ایران باید روی میز باشد.  صفحه3

تاکید رئیس جمهور بر تکمیل پروژه های نیمه تمام مسکن مهر

* انص��راف قضات از محاکمه طرفداران مرس��ی  
جلسه دادگاه را به تعطیلی کشاند.

* بررس��ی راه های آش��تی با طالبان در نشس��ت 
سران افغانستان، پاکستان و انگلیس.

* فیگارو: نیازهای تس��لیحاتی تروریس��ت ها در 
سوریه را سیا تامین می کند.

* اعتراض 188 کشور به تحریم 50 ساله آمریکا 
علیه کوبا.                                    صفحهآخر

روزنامهصهیونیستیمعاریو

سفارتخانه های آمریکا در جهان
مرکز جاسوسی هستند 

* پرورش: مش��ترکانی که بی��ش از 30 متر مکعب در ماه 

مصرف داشته باشند مشترک پرمصرف، شناخته می شوند.

* کاهش فش��ار آب از ساعت 11 شب تا 4 صبح در برخی 

مناطق تهران اعمال می شود.

* بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی از آذرماه اجرا 

می شود.

* بان��ک مرکزی: طی 7 ماه گذش��ته نی��م میلیون نفر وام 

ازدواج دریافت کرده اند.                                 صفحه4

مدیرعاملآبوفاضالبتهران

آب مشترکان پرمصرف
قطع می شود

صفحه2

هواشناسیاعالمکرد

تهران از روز شنبه
بارانی می شود

انهدام 2 شبکه سرقت خودرو و زورگیری درتهران

عراقچی:بدونرفعتحریمها
مذاکراتبهنتیجهنخواهدرسید

صفحه3

* آیت اهلل آملی الریجانی در جمع مسئوالن عالی قضایی: در برخورد با فتنه 
هیچ تردیدی به خود راه نداده و االن هم راه نمی دهیم.

* جریان فتنه انگار نمی خواهد دامنش را جمع کند.
* در دوره اصالح��ات ب��ه یاد داریم برخی در پی زیر س��ؤال بردن موازین و 

ارزش های دینی بودند.
* اینکه عده ای با مجوز وزارت ارشاد و در پناه امنیت نظام جمهوری اسالمی، 

بخواهند تیشه به ریشه اصول قانون اساسی بزنند قابل قبول نیست.
* در ط��ول تاریخ همواره علمای ما از اس��الم دفاع می کردند و به ش��بهات 
پاس��خ می دادند اما کار علمی ابزار علم��ی می خواهد و جای بحث علمی در 

روزنامه ها نیست.
* آمریکایی ها در شنود مکالمات بدترین نقض حقوق بشر را انجام داده اند و 
بر حسب گزارش ها در چهل روز یا یک ماه، هفتاد میلیون مکالمه فرانسوی ها 

را ضبط کردند.
* در کنار ما کشورهایی هستند که مردم شان تاکنون مطلقا صورت انتخابات 
و رای گی��ری را ندیده اند اما چون مورد اعتماد آمریکا و اذنابش��ان هس��تند 

سخنی از آنها نیست.
* اگر قرار باشد امنیت آمریکا مجوزی برای قتل و غارت در سایر کشورها و 
هرگونه اقدام ضد ارزش دیگر باشد این چه حقوق بشری است؟       صفحه2

ساکت نخواهیم نشست
بساط فتنه گران را جمع می کنیم

هشداررئیسقوهقضائیه

»مرگ بر آمریکا« 
کاهنده یا افزاینده 

قدرت ملی؟

* 29 نفر از اعضای 2 شبکه سرقت خودرو و زورگیری توسط پلیس آگاهی دستگیر شدند.
* اعضای ش��بکه سارقین خودرو که ش��امل 24 نفر بودند در قالب 3 باند مختلف در مناطق غربی و حاشیه 

شهر سرقت و با انتقال خودروها به گاراژ و تعمیرگاه های خاص آنها را اوراق می کردند.
* س��رکرده باند سارقین سال گذش��ته در محدوده کالنتری 134 در غرب تهران هنگام سرقت خودرو مورد 
هدف قرار گرفته بود و مجددا پس از آزادی از زندان باند جدیدی را جهت سرقت خودرو تاسیس کرده بود.

* 7 گروه زورگیری با اس��تفاده از ش��یوه زاغ زنی قربانیان را شناسایی و با استفاده از اسلحه سرد، چاقو و قمه 
اموال قیمتی آنها را به سرقت می بردند.                                                                        صفحه11

* امیدی به مذاکره با آمریکا نیست اما اصولگرایان چیزی نگویند!
* گردانندگان سابقه دار در بهار آبروی عارف را خرج نهضت آزادی کردند

* اصالح طلبان یزد کامروا نشدند

آقایظریف!
مراقبتلهفیسبوکیباشید


