
  كيهان ورزشي 
قديمي ترين 

مجله ورزشي ايران 
شنبه هر هفته 

بصورت 
سراسري منتشر مي شود

مدت انجام کار مبلغ برآورد پایه )ریال(محل اجرا
با احتساب ایام تعطیل

مبلغ تضمین شرکت
 در مناقصه )ریال(

22074/000/000 روز3/701/920/235جایگاه مهرآباد
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:  مبلغ سپرده شرکت 
در مناقص��ه 74/000/000 ری��ال )هفتاد و چه��ار میلیون ریال( 
به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حس��اب س��یبای 
4120010106001 ب��ا شناس��ه واری��ز 38300000041 بنام 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران نزد بانک ملی 

شعبه اقبال و دریافت رسید وجه از خزانه منطقه تهران
ش�رایط متقاض�ی: )کلی�ه ش�رکت های توانمند ب�ا ارائه 

مدارک ذیل(:
1- تصویر گواهی رتبه بندی حداقل پایه 5 در رشته تاسیسات از 

معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی ریاست جمهوری
2- تصوی��ر کلی��ه صفح��ات اساس��نامه ش��رکت - تصویر آگهی 
تاسیسات ش��رکت با آخرین تغییرات در روزنامه رسمی- تصویر 

کد اقتصادی و شناسه ملی
3- تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره

4- م��دارک متقن و مورد تائی��د مناقصه گزار، مبنی بر توان و تجربه 
کافی جهت اجرای تعمیرات اساسی و یا احداث جایگاه عرضه سوخت

5- مس��تندات توانمن��دی مالی ب��ا ارائه مدارک معتب��ر از بانک 
)حداقل20٪ ارزش پروژه(

6- عدم وجود سوء عملکرد در پیمان های سنوات گذشته شرکت
7- مدارک و س��وابق موردنیاز الزامات HSE )ایمنی، بهداشت و 

محیط زیست( مناقصه گزار
8- ش��رکت هایی که در خارج از اس��تان تهران به ثبت رس��یده و 

تجدید فراخوان
مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
منطقه تهران

دوم
نوبت

دارای رتبه بندی می باشند در صورتی می توانند در مناقصه شرکت 
نمایند که اسامی آنها در لیست شرکت های سراسری ثبت شده و 
در سایت www.iets.mporg.ir سامانه اطالعات عوامل نظام 

فنی و اجرایی کشور موجود باشد.
* مهم: ارائه اصل و یا کپی برابر اصل مدارک فوق االشاره 

در زمان بازگشایی پاکات الزامی است.
نش�انی و محل دریافت و تحویل اس�ناد مناقص�ه: دریافت 
اس��ناد و تسلیم پیشنهادات تحویل پاکت الف )تضمین( پاکت ب 
)اس��ناد و مدارک مناقصه( پاکت ج )پیش��نهاد قیمت( به صورت 
الک و مه��ر ش��ده با آدرس تهران، خیابان س��میه تقاطع خیابان 
به��ار جنوبی س��اختمان پخش فرآورده های نفت��ی منطقه تهران
 طبق��ه چه��ارم اط��اق 414 دبیرخان��ه کمیس��یون مناقص��ات
 تلفک��س تم��اس: 77654728 و قابل برداش��ت از س��ایت های
)http://iets.mporg.ir و http://monaghese.niopdc.ir( ضمناً 

متن آگهی در سایت http://www.shana.ir نیز درج می گردد.
مهلت تحویل اسناد: از تاریخ چاپ آگهی لغایت 93/2/14

تاریخ و محل جلس�ه توجیهی: روز سه ش��نبه 93/2/16 ساعت 10 
صبح در محل جایگاه مهرآباد

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد: 93/2/27
تاریخ گش�ایش پاکات: ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 93/2/28 

در سالن جلسات ستاد منطقه تهران
روابطعمومی

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران
موضوع مناقصه: تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی جایگاه مهرآباد

م الف 302

درتاریخ 1392/12/21 به ش��ماره ثبت 451683 به شناس��ه ملی 
14003949909 ثب��ت و امض��ا ذیل دفاتر تکمی��ل گردیده که 

خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
1- موضوع ش��رکت: 1- طراحی، نقشه کشی، آماده سازی و ایجاد 
ابنیه کش��اورزی از قبیل اجرای سیس��تم های آبی��اری قطره ای، 
بارانی، احداث گلخانه س��ردخانه، انبار و م��زارع تکثیر و پرورش 
آبزیان 2- نگهداری و مدیریت کامل مزارع کش��اورزی، گلخانه ای 
و پ��رورش آبزی��ان 3- انجام امور مربوط ب��ه ترخیص و نگهداری 
کااله��ای مختل��ف بازرگان��ی از بن��ادر و مبادی ورودی کش��ور

 4- ایجاد و احداث و مدیریت اماکن مختلف ورزشی و انجام کلیه 
امور عمرانی از قبیل س��اخت منازل مس��کونی طبقاتی و احداث 
پارک و نورپردازی منازل و سایر اماکن اداری و تفریحی و تجاری 
5- نگه��داری اقالم علوفه ای 6- انجام امور دبیرخانه ای و خدماتی 
از قبی��ل نگهبانی- باغبانی و نظافت 7- خدمات رایانه ای از قبیل 
س��خت افزار و نرم افزار و برنامه نویس��ی و - ای��اب و ذهاب درون 
ش��هری 8- خدمات فنی و مهندسی و نگهداری انبار و سردخانه 
9- انج��ام واردات و ص��ادرات کلی��ه کااله��ای بازرگانی و پخش 
کاالهای بازرگانی در سراسر کشور 10- تهیه و نگهداری و توزیع 
اقالم پروتئینی از قبیل گوشت، مرغ و آبزیان 11- خرید، نصب و 
توزیع قطعات مختلف رایانه ای 12- خرید و فروش و تهیه و تامین 
قطعات کش��اورزی و ماشین های کش��اورزی 13- خرید و فروش 
داروهای دامی و مواد اولیه برای تهیه دارو برای واحدهای تولیدی 
14- تهیه و تامین قطعات شناورهای صیادی و کشتی های باربری 
15- برق رس��انی و نصب پس��تهای هوایی و زمینی و نیروگاه های 
خورش��یدی 16- احداث ش��بکه فشار متوس��ط و فشار ضعیف و 
اصالح و بهینه سازی شبکه های توزیع و کدبندی 17- سیم کشی 
س��اختمانها و مراکز صنعتی و نصب یو پی اس- س��اخت و طراحی 
تابل��و برق 18- دوربین مداربس��ته پس از اخ��ذ مجوزهای الزم.

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی ش��رکت: تهران- بلوار دهکده المپیک- زیبادشت باال- 
شهرک الله- بلوک 2- طبقه دوم غربی کد پستی 1489633845
س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به 100 سهم 
10/000 ریال��ی که تعداد 100 س��هم با نام و 0 س��هم آن بی نام 
می باش��د که مبلغ 1/000/000 ریال توسط موسسین طی گواهی 
بانک��ی ش��ماره 75/1/4278/156 م��ورخ 92/11/8  ن��زد بانک 
صادرات شعبه زیبادش��ت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه 

درتعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:

- حبیب اله مزینانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
- حبیب اله مزینانی به سمت عضو هیئت مدیره

- حبیب اله مزینانی به سمت مدیرعامل
- امین رضا برهانی زرندی به سمت رئیس هیئت مدیره

- مرتضی مزینانی به سمت عضو هیئت مدیره
- زهره مزینانی به سمت عضو هیئت مدیره

- مصطفی مزینانی به س��مت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال 
انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور شرکت 
و اوراق ع��ادی و اداری ب��ا امض��ای حبیب اله مزینانی به س��مت 
مدیرعامل و امین رضا برهانی زرندی به سمت رئیس هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل:  طبق اساسنامه

بازرس اصلی و علی البدل:
رسول زهانی به شماره ملی 1060824248 به عنوان بازرس اصلی

عبدالعلی خاش��ع به شماره ملی 2002454280 به عنوان بازرس 
علی البدل برای یکسال انتخاب شدند.

روزنامه کثیر االنتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

تأسیس شرکت سهامی خاص خدمات فنی و مهندسی سرمایه سبز ماندگار

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

آگهی تغییرات شرکت آب و فاضالب روستایی
 استان تهران سهامی خاص به شماره ثبت 141482 

و شناسه ملی 10101844933

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1391/6/18 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1390 به تصویب رسید.

س��ازمان حسابرس��ی به شناس��ه ملی 10101136332 ب��ه عنوان بازرس 

قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی فوق الع��اده مورخ 

س��رمایه   1392/11/28 مدی��ره  هیئ��ت  و   92/11/23

ش��رکت از مبل��غ 132/000/000/000 ری��ال ب��ه مبل��غ 

220/000/000/000 ریال منقس��م به 1/100/000 س��هم 

200/000 ریال��ی که 1099975 س��هم با نام و 25 س��هم 

بی ن��ام از طریق مطالبات حال ش��ده افزای��ش یافته و ماده 

مربوطه در اساس��نامه به ش��رح فوق اص��الح و ذیل ثبت از 

لحاظ افزایش س��رمایه در تاری��خ 92/12/24 تکمیل امضاء 

گردیده است.

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

آگهی تغییرات شرکت بین المللی خلخال دشت 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 135583  

و شناسه ملی 10101787850

آگهی تغییرات شرکت خورشید ناودان طالئي 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 388598 

و شناسه ملی 10320385678

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/7/5 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محل ش��رکت در واح��د ثبتی تهران به آدرس: ش��هر تهران خیابان 

پاس��داران کوچه بوس��تان 6 پالک 107 کدپس��تی 1666615867 

تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصالح گردید.

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1392/4/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب شد. صورتهای مالی ش��امل ترازنامه و حساب سود 

و زیان ش��رکت برای س��ال مالی منتهی به 1391/12/30 

م��ورد تصویب ق��رار گرفت. موسس��ه حسابرس��ی فاطر به 

شناسه ملی10100188574 به عنوان بازرس اصلی و آقای 

محمدرضا نادریان به ش��ماره ملی3781840824 به عنوان 

بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

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

آگهی تغییرات شرکت امین اعتماد پیشرو 
سهامی خاص به شماره ثبت426162 

و شناسه ملی10320787130
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1392/3/20 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی خیابان پاسداران 
بوستان شش��م پالک 107 کدپستی 1666615886 تغییر 

یافت.
خانم زهرا نیک بخت به شماره ملی 0071995560 به سمت 
رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصادراد 
به ش��ماره ثبت 424999 جایگزین آقای حمیدرضا حاتمی 
و آقای ایمان س��لطانی به ش��ماره ملی 0070383595 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت امید 
توس��عه پادنا به شماره ثبت 423753 جایگزین آقای بابک 

مدیری، برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت پویا توسعه اطلس
 سهامی خاص به شماره ثبت 424339

و شناسه ملی 10320763537
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ1392/6/23 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
محم��د مول��وی زاده ب��ه ش��ماره ملی 0035797347 ب��ه 
س��مت رئیس هیئت مدیره و جعفر اصغرزاده به شماره ملی 
6029716212 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و رجب 
صفری به ش��ماره ملی6029710567 به س��مت مدیرعامل 
انتخ��اب گردیدن��د. کلیه اس��ناد و اوراق به��ادار و تعهدآور 
ش��رکت از قبیل چک، س��فته، ب��روات، قرارداده��ا و عقود 
اس��المی با امضاء مشترک محمد مولوی زاده و رجب صفری 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی کوالسکوه 
محالت سهامی خاص به شماره ثبت196326

و شناسه ملی10780007901
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خبر ویژه

صفحه2

یادداشت روز

* الوروف: آمری��کا حمله کند به س��رعت پاس��خ 

می دهیم.

* هالک��ت 58 ش��به نظامی طالب��ان در عملیات 

گسترده ارتش افغانستان.

* ولیعهد عربس��تان: مخالفان در سوریه می توانند 

روی کمک ما حساب کنند.

* نماین��دگان فتح و حماس در غ��زه برای اجرای 

آشتی ملی به توافق رسیدند.               صفحه آخر

به منظور سرکوب تروریست های داعش

نیروهای مسلح عراق
شهر فلوجه را به محاصره درآوردند

* ب��ا انصراف 2/4 میلیون نفر، مبلغ 1200 میلیارد 

تومان منبع مالی در اختیار دولت قرار می گیرد.

* ب��ه ازای هر نف��ر 45 ه��زار و 500 تومان یارانه 

پرداخت می شود.

* زنگنه: سال گذشته ایران 41/6 میلیارد دالر نفت 

و میعانات گازی صادر کرد.

* دول��ت 17 قلم از کاالهای اساس��ی را مش��مول 

قیمت گذاری کرد.                              صفحه4

نوبخت خبر داد

متقاضی یارانه73 میلیون 
 انصرافی ها 2/4 میلیون نفر

نقشه راه  دولت 
کدام است؟

* معمار یادمان هولوکاست به ایران می آید!

فاصله گذاری اصالح طلبان
برای گرفتن امتیاز بیشتر از روحانی

صفحه2

آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره به ماجرای اخیر زندان اوین:

قوه قضائيه از اين پس با فتنه گران 
تسامح نخواهد كرد

شعار مرگ بر آل خلیفه در مراسم تشییع پیکر 2 شهید بحرینی
* شدت باران و تگرگ موجب ایجاد ترافیک بسیار سنگین در معابر کلیدی تبریز و جاری شدن سیل و گل و الی صفحه آخر

در خیابان های این شهر شد.
* سیل در میانه 2 کشته برجای گذاشت و 300 راس احشام را تلف کرد.

* مردم از فعالیت های دیرهنگام شهرداری در ساماندهی و نظافت معابر تبریز از گل و الی ناراضی بودند.
* امدادرسانان در شهرهای تبریز، میانه، خواجه و سوغان به 400 نفر از سیل زدگان امدادرسانی کرده و 45تن را 
اسکان دادند.                                                                                                              صفحه11

باران و سیالب در آذربایجان شرقی2 قربانی گرفت

* با افزایش صادرات نفتی ایران 
تردیدها در م��ورد تاثیرگذاری 
راهب��رد تحریم بیش��تر ش��ده 

است.
* گزارش آژانس بین المللی انرژی 
نش��ان می دهد که چی��ن و هند 
علی رغ��م تالش های آمریکا خرید 
نفت��ی خ��ود را از ای��ران افزایش 

داده اند.

فارین پالیسی: تحریم نفتی ایران
 شکست خورده است

* ص��ادرات نف��ت ایران با افزای��ش خرید چین، هند و ک��ره جنوبی در 
اسفندماه گذشته به یک میلیون و 650 هزار بشکه در روز رسید.

* افزای��ش ص��ادرات نفت ای��ران در حالی روی می دهد که روس��یه نیز 
تالش ه��ای تحت رهبری آمریکا برای ادامه فش��ار به تهران را به چالش 

کشیده است.
* گزارش فارین پالیس��ی از شکست تحریم نفتی ایران در حالی منتشر 
می شود که قرارداد 20 میلیارد دالری بین تهران و مسکو به یکی دیگر از 
دغدغه های آمریکا در این زمینه تبدیل شده است.                     صفحه3

* رئیس قوه قضائیه در جلس��ه مس��ئوالن عالی قضایی: به دادستان تهران 
و دادستان های سراسر کش��ور دستور اکید می دهم که با قاطعیت و رعایت 
ضوابط و مقررات قانونی در مقابل هرگونه فضاس��ازی، نشر اکاذیب و اخالل 

در امنیت ملی بایستند.
* بازرس��ی های صورت گرفته در زندان اوی��ن، وظیفه ای قانونی و عادی در 
س��ازمان زندان ها بوده و حس��ب گزارش رئیس محترم سازمان هیچ خالفی 

صورت نگرفته است.
* همگان بدانند که نظام اسالمی ایران نظامی نیست که به بهانه های واهی 
در مقابل فتنه گران و اخالل گران و حامیان آنان، به انفعال بیفتد و اگر تاکنون 
در مقابل آنان تس��امحی از خود نش��ان داده از این پس هیچ گونه تسامحی 

نخواهد داشت.
* در کج��ای دنی��ا به زندانیان اج��ازه می دهند ک��ه از درون زندان و بدون 

هماهنگی با هر کجا که دلشان خواست تماس تلفنی بگیرند؟
* در کشورهای غربی با تظاهرکنندگان و زندانیان بدترین برخوردها را دارند 
و معترضان را به صورت علنی کف خیابان می خوابانند و کتک می زنند و هیچ 

کسی نمی گوید که این کارشان خالف حقوق بشر است.
* رئی��س قوه قضائیه در احکامی جداگانه اصغر جهانگیر را به عنوان رئیس 
جدید س��ازمان زندان ها و غالمحس��ین اس��ماعیلی را به عنوان رئیس کل 

دادگستری استان تهران منصوب کرد.
* سخنگوی قوه قضائیه: موضوع جابه جایی رئیس سازمان زندان ها از مدت ها 
قبل مطرح بوده و ارتباطی با مباحث اخیر ندارد.                         صفحه2

*هیئت دولت به منظور حمایت از تولید داخلی فهرس��ت ممنوعیت خرید 
کاالهای خارجی که دارای مشابه تولید داخلی هستند را مورد تصویب قرار 
داد.                                                                           صفحه10

در جلسه دیروز  هیئت وزیران تصویب شد

ممنوعیت خرید کاالهای خارجی 
دارای مشابه تولید داخلی


