
عنوان آگهی: اجرای 15000 متر شبکه پراکنده 
و نص��ب 200 انش��عاب پراکن��ده پلی اتیل��ن در 

شهرستان اردکان
مناقصه گ��ران جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر 
ب��ه س��ایت ش��رکت گاز اس��تان یزد ب��ه آدرس:
 www.shana.ir و س��ایت www.nigc-yazd.ir
مراجعه و یا با ش��ماره تلف��ن 035-36238513-16 
داخل��ی 2286 و 2287 و نمابر 035-36238538 

تماس حاصل فرمایند.
نش�انی: یزد - میدان امام حس��ین - شرکت گاز 

استان یزد - امور قراردادها

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای
)فراخوانارزیابیکیفیپیمانکاران(

شرکت ملی گاز ایران
 شرکت گاز استان یزد)سهامی خاص(

روابطعمومی

شماره مناقصه: 155264
شماره مجوز: 1393/1304

نوبت دوم

اداره کل نوس�ازی مدارس اس�تان گیالن در نظر دارد پروژه های با مش��خصات به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط و 
رتبه بندی شده که دارای گواهینامه تشخیص صالحیت معتبر و ظرفیت کاری آزاد می باشند واگذار نماید. )در ضمن هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.(

آگهیدعوتبهمناقصهعمومی)یکمرحلهای(
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس

استان گیالن

1- جهت دریافت اس�ناد: همراه داش��تن معرفی نام��ه ممهور به مهر 
شرکت و تصویر گواهی نامه تشخیص صالحیت معتبر الزم است.

2- نوع تضمین شرکت در مناقصه می باید:
الف: ضمانتنامه بانکی

ب: ضمانتنامه های صادر ش��ده از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که 
دارای مجوز الزم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند.
ج: وجه نقد به شماره حساب 2173064411006 تمرکز وجوه سپرده بانک ملی

3- محل دریافت اس�ناد: رشت- خ سعدی- اداره کل نوسازی مدارس 
گیالن )واحد قراردادها(

4- بابت خرید اس��ناد مناقصه مبلغ 200/000 ریال به ش��ماره حساب 
2170094437006 بانک ملی به حس��اب خزانه به نام اداره کل نوسازی 

مدارس گیالن واریز گردد.
5- محل تسلیم اسناد: دبیرخانه اداره کل نوسازی مدارس گیالن

6- مهل�ت ف�روش اس�ناد مناقص�ه: از تاری��خ 1393/12/9 ال��ی 
1393/12/12

7- تاریخ تحویل اسناد: تاریخ 1393/12/24 تا ساعت 13
8- بازگشایی پاکت های مناقصه: تاریخ 1393/12/25 ساعت 9 صبح.

نوبت اول: 1393/12/5 و نوبت دوم: 1393/12/9

مدت پیمان شهرستاننام پروژهردیف
)ماه(

مبلغ برآورد
)به ریال(

مبلغ تضمین شرکت 
منبع تامین اعتباردر مناقصه )به ریال(

استانی )تبصره 22(1816/739/855/10057/000/000شفتتکمیل استخر دانش آموزی دکتر حسابی1
ملی )تخریب و بازسازی(89/122/072/40034/000/000الهیجانتکمیل مدرسه 12 کالسه سه طبقه کوثر2
استانی )تبصره 22( و نفت و گاز107/949/674/90030/500/000بندرانزلیتکمیل کانون فرهنگی اردوگاه شهید گل آور3
ملی )تخریب و بازسازی(63/864/476/80018/300/000لنگرودتکمیل مدرسه 9 کالسه سه طبقه علی اکبری4

نوبت دوم

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی س��الیانه مورخ 

1393/4/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1392 بتصویب رسید.

آقای حس��ن مهربان رودپشتی به شماره ملی 2738960146 به 

عنوان بازرس اصلی و خانم افسانه نوعپرور کاشانی به شماره ملی 

0040594701 به عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی 

انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 

شد.

آگهی تغییرات شرکت گسترش خدمات پاریزان صنعت 
سهامی خاص به شماره ثبت 273380 

و شناسه ملی 10103086646

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

در تاریخ 1393/10/28 به ش��ماره ثبت 35290 به شناس��ه ملی 
 14004681112 ثب��ت و امض��ا ذیل دفاتر تکمی��ل گردیده که 

خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
- موضوع موسس��ه: اهداف کانون عبارتند از: شناسایی مستمندان 
و س��ازماندهی کمکهای مردمی - روش اجرای هدف - شناس��ایی 
مس��تمندان حقیقی - س��ازماندهی کمک های پراکنده مردمی - 
نهادینه نمودن س��نت حسنه انفاق - رفع محرومیتهای فرهنگی و 
اقتصادی - توانمندسازی و خودکفایی خانواده های بی سرپرست و 
بدسرپرس��ت - فرهنگ سازی تبلیغی و عملی ازدواج آسان - ایجاد 
بس��تری مناس��ب برای ش��کوفایی نیت های خیر - مشاوره قبل و 
بعد از ازدواج در جهت تحکیم نهاد خانواده - امدادرس��انی مالی و 

تحصیلی جهت کودکان بی سرپرست و بدسرپرست.
- مدت موسسه: نامحدود

- مرکز اصلی موسسه: تهران میدان شهدا خیابان مجاهدین اسالم 
پالک 195 کد پستی 1154976511

- سرمایه موسسه: مبلغ 10/000/000 ریال می باشد.
- اولین مدیران موسسه:

خانم زه��ره تاج پور به س��مت عضو هیئت مدیره به ش��ماره ملی 
0050934198 دارن��ده 1/000/000 ریال س��هم الش��رکه، خانم 
سوس��ن والیان به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 
0036324736 دارنده 1/000/000 ریال سهم الشرکه، خانم اعظم 
وحدانی به س��مت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به ش��ماره ملی  
0042263182 دارن��ده 2/000/000 ری��ال سهم الش��رکه، خانم 

زهرا حاجی عباس��قلی به س��مت رئیس هیئت مدیره به ش��ماره 
مل��ی 0043281648 دارنده 1/000/000 ریال س��هم الش��رکه ، 
خانم شمس��ی ناظم زمردی به شماره ملی 0032796226 دارنده 
1/000/000 ریال س��هم الشرکه به سمت خزانه دار ، خانم فاطمه 
مع��ادی طهرانی به س��مت عضو هیئت مدیره - عض��و علی البدل 
به ش��ماره ملی 0043335012 دارنده 1/000/000 ریال س��هم 
الش��رکه و خانم صغری پورفرخ به سمت عضو هیئت مدیره - عضو 
علی الب��دل به ش��ماره ملی 4322592767 دارن��ده 1/000/000 

ریال سهم الشرکه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
- دارن��دگان حق امضاء: کلیه اس��ناد و اوراق به��ادار و تعهدآور با 
امض��ای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس 

هیئت مدیره و با مهر کانون معتبر خواهد بود.
- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

- فاطم��ه جمش��یدی ب��ه ش��ماره مل��ی 3874777601 دارنده 
1/000/000 ریال س��هم الش��رکه به عنوان ب��ازرس اصلی هیئت 

مدیره انتخاب شد.
- نجیمه س��ادات رفیعی به ش��ماره مل��ی 0066710006 دارنده 
1/000/000 ریال سهم الشرکه به عنوان بازرس علی البدل هیئت 

مدیره انتخاب شد.
به موجب مجوز ش��ماره 93/22/10534 مورخ 93/2/30 و مجوز 
ش��ماره 93/22/59359 مورخ 93/10/10 دفت��ر امور اجتماعی و 

فرهنگی استانداری تهران آگهی گردید.

تاسیس موسسه غیرتجاری کانون خیریه عقیله نور عارفه

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

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1393/9/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای روبن اله وردییان قره داغی با کد ملی بشماره 0038632179

آقای فری ناز میزانی با کد ملی بشماره 0049311409

آقای جهان پناه جهاندیده با کد ملی بشماره 0039094006 

برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

آقای حس��ین صفری با کد ملی بشماره 1219822590 به سمت 

ب��ازرس اصلی و آق��ای غالمرضا قربانی وجین با کد ملی بش��ماره 

0053767977 به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یکس��ال 

مالی انتخاب شدند.

ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به 1392/12/29 مورد 

تصویب قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت محرک موتور  سهامی خاص به شماره ثبت 107646
 و شناسه ملی 10101515055

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

کیه��ان  هفتگ��ی  مجل��ه 
مطال��ب  ح��اوی  ورزش��ی 
خواندنی، گزارش، مصاحبه، 
اخب��ار  آخری��ن  میزگ��رد، 
ای��ران و جه��ان  از ورزش 
اس��فند   9 )ش��نبه-  امروز 
کشور  سراس��ر  در   )1393
منتشر ش��د. در این شماره 

می خوانیم:
* در ورزش ه��م »م��ا می توانی��م«... )چش��م انداز(، حاکمی��ت 
فرزندخوانده ه��ا و پدرخوانده ه��ا در ورزش ک��ی تمام می ش��ود؟! 
)تکاپ��و( میزگرد م��اه با حضور یزدانی خرم، مایلی کهن و پس��ران، 
ویژه نام��ه لیگ قهرمانان باش��گاه های آس��یا، مصاحبه با ارس��الن 
مطهری مهاجم گلزن نفت تهران و آخرین اخبار از ورزش ایران و 

جهان به همراه پوستر رنگی ملوان بندر انزلی و فرزاد حاتمی و...

مجلهکیهانورزشیامروزمنتشرشد

فروشندگان محترم مصالح ساختمانی

م الف 4181

آیا می دانید از ابتدای سال 94 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش هستید و در صورت عدم استفاده از سامانه مذکور از هرگونه معافیت مالیاتی محروم خواهید شد؟
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور 1822 مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور

یک حرف از هزاران زن- در سوگ یاس نیلگون صدیقه طاهره)س(
دیپلماسی دل ها- قهوه قجری

هوای فاصله سرد است-شکست یا پیروزی؟ و...

همراه با ضمیمه خیاطی

سالهفتادوسومqشمارهq21007 تکشماره5000ریال12صفحه)بهاضافهنیازمنديهایویژهتهران( شنبه9اسفندq1393 9جمادیاالول28q1436فوریه2015

صفحه2

يادداشت روز

خبر ويژه

داعش آثار باستانی موصل را تخریب
و کتابخانه های صالح الدین را به آتش کشید

* س��یا: ترکیه با همکاری مقامات این کش��ور به معبر 

اصلی عبور تروریست ها به سوریه تبدیل شده است.

* رهبر الحوثی های یمن: منص��ور هادی نوکر آمریکا و 

عربستان حامی اصلی القاعده است.

* وزیر سابق جمهوری چک: پیروی اروپا از سیاست های 

آمریکا این قاره را به کشتارگاه تبدیل خواهد کرد.

* خبرهای ضد و نقیض از وخامت حال پادش��اه جدید

 عربستان.                                                صفحه آخر

ارتش سوریه 70 روستا را 
در استان »حسکه« آزاد کرد

* حمیدرضا جانباز: 13 درصد از آب آش��امیدنی کشور 

به دلیل فرس��ودگی شبکه و 11 درصد دیگر نیز به علت 

استفاده از آب آشامیدنی برای فضای سبز هدر می رود.

* رئیس س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز: میزان قاچاق 

در کشور 60 هزار میلیارد تومان است.

* مص��رف 4 ف��رآورده نفتی از ابتدای س��ال ت��ا پایان

بهمن ماه به بیش از 73 میلیارد لیتر رسید.

* تعویض مفصل و لوازم مصرفی آن تحت پوشش بیمه 

سالمت قرار گرفت.

صفحات4,9

هشدار آبفا: 24 درصد آب آشامیدنی کشور
هدر می رود

صفحه2

پیام رزمایش بزرگ پیامبر اعظم)ص(

تنگه هرمز
اهرم تحریم در برابر تحریم

* تروریست های داعش با پتک، کلنگ و دیلم به جان 
آثار باستانی 8000 ساله بین النهرین که در موزه موصل 

نگهداری می شد افتادند و همه را تخریب کردند!
* مدیر کل یونسکو تخریب آثار باستانی عراق را فراتر 

از یک تراژدی فرهنگی خواند.

* عناص��ر داعش یک مس��جد قدیمی موص��ل را نیز 
منه��دم کردند و کتاب ه��ای بس��یار قدیمی و خطی 

منطقه »الشرقاط« را به آتش کشیدند.
* مقام��ات عراقی نابودی آثار باس��تانی به دس��ت 
داعش را »فاجعه ای بزرگ« خواندند.    صفحه آخر

* همه طیف های سیاس��ی ایران ترجیح می دهند از توافق صرفنظر  کنند و 
تحت تحریم های موجود به س��ر ببرند تا اینکه چیزی را بپذیرند که تحقیر 
ملی تلقی می کنند.                                                          صفحه2

نیویورک تایمز:

حذف توانایی هسته ای ایران 
یک رویا است

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: روزبه روز باید یاد شهدا و تکرار نام شهدا و نکته یابی و نکته سنجی زندگی شهدا در 
جامعه  ما رواج پیدا کند. اگر این شد، برای این جامعه دیگر شکست وجود نخواهد داشت و شکست معنا نخواهد داشت.
* برای یک ملت چقدر مهم است که در حرکت خود، در پیشرفت خود حقیقتاً دارای خوف نباشد، دارای حزن نباشد، 

با امید حرکت کند؛ این پیام شهدا است به ما؛ که باید این پیام را شنید.
* ما مدعی نیستیم که توانستیم اهداف اسالمی را در کشور پیاده کنیم؛ ما در بسیاری از موارد توانایی هایمان محدود 

بوده است اما حرکت خودمان را ادامه دادیم؛ ما به سمت این قله داریم حرکت می کنیم.
* امروز ما در حرکت علمی مان در سطح کشور، یک وضعیت قابل قبول افتخارآمیزی داریم.                      صفحه3

رهبر انقالب در دیدار اعضای ستادهای »کنگره شهدای امور تربیتی«، »کنگره شهدای دانشجو«، و »کنگره شهدای هنرمند«:

جامعه ای که یاد شهدا در آن رواج دارد
هرگز شکست نمی خورد

دولت یک سال فرصت را 
به امید لغو تحریم ها از دست داد

* نهمین رزمایش بزرگ پیامبر اعظم)ص( س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المی در حالی بع��د از 3 روز در جنوب کش��ور، دریای عمان و 
تنگه هرم��ز پایان یافت که آمریکایی ها بیش از همه به اهمیت پیام 

این رزمایش واقف هستند. 
* روزانه حدود 17 میلیون بش��که نفت خام که معادل 40 درصد 
کل نفت حمل ش��ده توسط نفت کش ها و نزدیک به یک سوم کل 
عرضه جهانی نفت است، از این تنگه می گذرد و امنیت تنگه هرمز 

نقش کلیدی در تأمین بی وقفه انرژی دنیا دارد.
* مردم می پرسند اگر کشورهای غربی با استفاده از اهرم های خود 
در فروش نفت و اقتصاد کش��ور اخالل ایج��اد کرده اند، چه دلیلی 
دارد ک��ه ای��ران اجازه دهد دیگران به راحتی به انرژی دسترس��ی 

داشته باشند؟!
* رزمایش پیامبر اعظم)ص( که روز گذش��ته در جنوب کشور پایان 

یافت، تمرینی عملی پاسخ متقابل به تحریم های دشمن بود.
* ای��ن رزمای��ش 3 روزه که با ش��رکت نیروی زمین��ی، دریایی و 
هوافضای س��پاه برگزار شد، دیروز با آزمایش یک سالح راهبردی 

در حوزه نیروی دریایی با موفقیت به کار خود پایان داد.
* در دومین روز رزمایش، نیروی زمینی سپاه پاسداران جدیدترین 

تسلیحات و تاکتیک های رزمی خود را با موفقیت آزمایش کرد.
* نیروی زمینی برای نخس��تین بار از ربات های رزمی و شناس��ایی 
خ��ود در رزمایش پیامبر اعظم)ص( رونمایی و این ربات ها را تس��ت 
میدانی کرد.                                                                صفحه3

خطرات
 بازی عدن 

علیه صنعا


