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30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره 

مورخ 91/7/29 ش��رکت مزبور که در تاری��خ 91/8/20 واصل گردید 

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 90 به تصویب رسید. موسسه 

حسابرسی چکامه فارس��ان با شناسه ملی 10260089822 به سمت 

بازرس اصلی و حس��ن قاسمپور فارس��انی با کدملی 4679348070 

به س��مت بازرس علی الب��دل برای مدت یک س��ال انتخاب گردیدند. 

اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند عباس 

کوچی��ان با کدملی 1287544770 بس��مت رئی��س هیئت مدیره و 

حمی��د محمدصالحی با کدملی 1285682505 بس��مت نایب رئیس 

هیئت مدیره و مس��عود کوچکیان با کد ملی 1292546395 بس��مت 

مدیرعام��ل تعیین گردیدن��د و امضاء کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور از 

جمله چک، سفته و برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت و اوراق عادی و مراسالت با امضاء 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تصمیمات شرکت مهندسی 
آشنا فن آوران قرن سهامی خاص 

به شماره ثبت 214011 
و شناسه ملی 10102554155

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

آگهی تصمیمات شرکت
 وثوق ساخت سهامی خاص 
به شماره ثبت 183135 

و شناسه ملی 10102253043
طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق الع��اده مورخ 91/7/29 و 

ع��ادی به طور فوق العاده 91/7/30 ش��رکت مزبور که در تاریخ 

91/8/9 واصل گردید اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار 

ذیل انتخ��اب گردیدند: داود کاظم نژاد به ک م 1466088400 

به س��مت رئی��س هیئت مدیره و محس��ن کاظم ن��ژاد به ک م 

1450084087 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسینعلی 

کاظم ن��ژاد ب��ه ک م 6039313821 ب��ه س��مت مدیرعامل و 

همچنین حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و رسمی و بانکی 

و تعهدآور و قراردادها چک ها و سفته و بروات با امضاء حسینعلی 

کاظم نژاد همراه با مهر شرکت معتبر و نامه های عادی و اداری با 

امضاء حسینعلی کاظم نژاد همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

آدرس ش��رکت به تهران رباط کریم ش��هر پرند میدان استقالل 

ورودی بل��وک E7 ط اول واح��د 134 ک پ 3761833385 

منتقل گردید و ماده 4 اساسنامه اصالح شد.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده مورخ 
1391/7/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

مبل��غ  ب��ه  ری��ال   1/000/000 مبل��غ  از  ش��رکت  س��رمایه 
1/000/000/000 ریال منقس��م به یکصد سهم با نام، به ارزش 
ه��ر س��هم 10/000/000 ریال ک��ه تماماً از طری��ق باال بردن 
مبلغ اس��می س��هام موجود و از محل پرداخت نقدی پرداخت 
گردی��ده، افزایش یافت ک��ه بموجب گواهی ش��ماره205703 
م��ورخ 1391/7/24 بانک اقتصاد نوین ش��عبه م��رزداران مبلغ 
999/000/000 ری��ال پرداخت گردیده اس��ت. در نتیجه ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
در تاری��خ 1391/10/9ذی��ل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسس��ات 

غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن 
سازه پایدار آرامش گستران آتیه 

سهامی خاص به شماره ثبت 390290 
و شناسه ملی 10320410230

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

م الف 347

ش�رکت پش�تیبانی س�اخت و تهی�ه کاالی نف�ت ته�ران در نظ��ر دارد نس��بت ب��ه خری��د قطع��ات یدک��ی
 AIR CONDITIONER س��اخت شرکت CARRIER مورد نیاز جهت اس��تفاده درصنعت نفت از طریق مناقصه 
عمومی دومرحله ای اقدام نماید. بدینوس��یله از ش��رکتهایی که سابقه و توانائی ارائه پیشنهاد را دارند جهت شرکت دراین 

مناقصه با توجه به شرایط ذیل دعوت بعمل می آید.
1- شماره مناقصه: 92-269

 CARRIER 2- موضوع مناقصه: خرید قطعات یدکی شرکت
3- مبلغ و نوع تضمین ش�رکت در مناقصه: بمبل��غ 23/780/000 ریال ضمانت نامه بانکی معتبر و قابل تمدید برای 

پیشنهاد ریالی و معادل 1/484یورو جهت پیشنهاد ارزی.
4- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 15 روز پس از انتشار آگهی دوم

الزم اس��ت مناقصه گران پس از هماهنگی از طریق تلفن های 82015351- 82015331 جهت دریافت اس��ناد مناقصه 
صبح از ساعت 9 الی 12 و بعدازظهر از ساعت 14 الی 15/30 به آدرس تهران- خیابان سپهبد قرنی، نبش خیابان شهید 

کالنتری شماره 226 طبقه 7 اتاق شماره 715 گروهV - اداره خرید خارجی مراجعه نمایند.
5- برنده مناقصه می بایست ضمانتنامه حسن انجام کار معادل 5٪ مبلغ قرارداد را ارائه نماید.

6- مهلت ارائه پیشنهاد: 30 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد.
7- زمان گشایش پیشنهادات فنی: یک هفته پس از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد.

8- مدت اعتبار پیش�نهادات مالی: پیشنهادات مالی ارائه ش��ده می بایست بمدت 2 ماه از تاریخ گشایش پیشنهادات 
فنی معتبر باشند.

9- محل ارسال پیشنهادات: تهران- خیابان سپهبد قرنی نبش خیابان شهید کالنتری شماره 226 طبقه یازدهم دفتر 
گشایش پیشنهادات )از طریق پست سفارشی(.

10- هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

فراخوانمناقصهدومرحلهای
آگهینوبتدوم شرکت ملی نفت ایران

شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران

روابط عمومی شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران
م الف 346

ش�رکت پشتیبانی س�اخت و تهیه کاالی نفت تهران در نظر دارد نسبت به خرید » LINE PIPE« مورد نیاز جهت 
اس��تفاده درصنعت نفت از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. بدینوس��یله از شرکتهایی که سابقه و توانائی ارائه 

پیشنهاد را دارند جهت شرکت دراین مناقصه با توجه به شرایط ذیل دعوت بعمل می آید.
1- شماره مناقصه: 92-254

»LINE PIPE « 2- موضوع مناقصه: خرید
3- مبلغ و نوع تضمین ش�رکت در مناقصه: بمبل��غ 115/400/000 ریال ضمانت نامه بانکی معتبر و قابل تمدید برای 

پیشنهاد ریالی و معادل 7/200 یورو جهت پیشنهاد ارزی.
4- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 15 روز پس از انتشار آگهی دوم

الزم اس��ت مناقصه گران پس از هماهنگی از طریق تلفن های 82015351- 82015331 جهت دریافت اس��ناد مناقصه 
صبح از س��اعت 9 الی 12 و بعدازظهر از س��اعت 14 الی 15/30 به آدرس تهران- خیابان سپهبد قرنی، نبش خیابان شهید 

کالنتری شماره 226 طبقه 7 اتاق شماره 715 گروهV - اداره خرید خارجی مراجعه نمایند.
5- برنده مناقصه می بایست ضمانتنامه حسن انجام کار معادل 5٪ مبلغ قرارداد را ارائه نماید.

6- مهلت ارائه پیشنهاد: 30 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد.
7- زمان گشایش پیشنهادات فنی: یک هفته پس از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد.

8- مدت اعتبار پیشنهادات مالی: پیشنهادات مالی ارائه شده می بایست بمدت 2 ماه از تاریخ گشایش پیشنهادات فنی 
معتبر باشند.

9- محل ارس�ال پیش�نهادات: تهران- خیابان سپهبد قرنی نبش خیابان شهید کالنتری شماره 226 طبقه یازدهم دفتر 
گشایش پیشنهادات )از طریق پست سفارشی(.

10- هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

فراخوانمناقصهدومرحلهای
آگهینوبتدوم شرکت ملی نفت ایران

شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران

روابط عمومی شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران

یک موسسه دولتی درنظر دارد شش دانگ یک باب ملک 
متعلق به خ��ود را با مس��احت )1056 مترمربع عرصه و 
851مترمربع اعیان( از طریق برگزاری مزایده عمومی به 
فروش برس��اند، متقاضیان می توانند جهت دریافت اوراق 
شرایط مزایده در روزهای شنبه مورخ 92/2/21، یکشنبه 
مورخ 92/2/22 و دوش��نبه مورخ 92/2/23 از س��اعت 9 
الی 13 به نش��انی: تهران، خیابان زنجان ش��مالی جنب 
اداره آگاه��ی پالک 67 و جه��ت بازدید از ملک موصوف 
به نش��انی: تهران، خیابان دکتر باهن��ر )نیاوران(، خیابان 

جماران، خیابان حسن کیا، پالک 4 مراجعه نمایند.
ضمن��ا متن ش��رایط مزایده ب��ر روی س��ایت پایگاه ملی 
مناقصات ب��ه نش��انی: http://iets.mporg.ir قابل 

دریافت می باشد.

آگهیتجدیدمزایده
عمومیفروشملک

ادارهکلپشتیبانیوخدماتعمومی
م الف 545

1- کد فراخوان در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات: 1325171
2- موض�وع مناقص�ه: مناقصه تامی��ن نیروی خدمات پش��تیبانی 

تاسیسات تقویت فشار گاز تکاب
3- نام و نش�انی مناقصه گزار: ش��رکت انتقال گاز ایران )منطقه 8 

عملیات انتقال گاز( تبریز� کیلومتر 15 جاده آذرشهر
4- مهلت اعالم آمادگی و دریافت اسناد: یک هفته بعد از انتشار آگهی نوبت دوم

5- میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه: بیست و سه میلیون 
ریال )بصورت نقد و یا ضمانتنامه بانکی(

6-زمان عودت اسناد: سه هفته بعد از انتشار آگهی نوبت دوم
 www.nigcdist8.ir جهت کس��ب اطالعات بیشتر به س��ایت اینترنتی

مراجعه فرمایید.

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای

)شماره : 87120004(

روابط عمومی منطقه 8 عملیات انتقال گاز ایران

شرکت انتقال گاز ایران
منطقه 8 عملیات انتقال گاز

نوبت اول

سالهفتادویکمqشمارهq20486 تکشماره5000ریال12صفحه)بهاضافهنیازمنديهایویژهتهران( سهشنبه17اردیبهشتq1392 26جمادیالثانی7q1434مه2013

خبر ویژه
یادداشت روز

صفحه2 صفحه2

مخالفت گسترده مردم فرانسه 
با سیاست های اقتصادی اوالند

* ده ها هزار نفر از مردم پاریس در نخستین سالگرد ریاست جمهوری اوالند تظاهرات ضد دولتی برگزار کردند.
* بسیاری از چهره های سیاسی فرانسه در این تظاهرات شرکت کردند.

* توقف اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی اصلی ترین خواسته معترضان فرانسوی بود.
* طبق آخرین نظرسنجی ها، اوالند تبدیل به منفورترین رئیس جمهور فرانسه شده است.                          صفحه آخر

داوطلب��ان  از  ن��ام  ثب��ت   *
دوره  یازدهمی��ن  انتخاب��ات 
ریاس��ت جمه��وری از امروز تا 
روز شنبه 21 اردیبهشت ماه به 
مدت پنج روز از س��اعت 8 الی 
18 در محل وزارت کشور انجام 

می پذیرد.

از امروز به مدت 5 روز

ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری
 آغاز شد

* دبی��ر س��تاد انتخابات کش��ور: نامزدهای یازدهمی��ن دوره انتخابات 
ریاس��ت جمهوری حتما مدارک کافی و الزم را ک��ه در اطالعیه وزارت 

کشور آمده است همراه خود داشته باشند.
* س��خنگوی ش��ورای نگهبان: کس��انی که نقش موثری در فتنه سال 88 
داشتند، انتظار نداشته باشند که شورای نگهبان صالحیت آنها را تایید کند.
* هر کسی نسبت به صالحیت خودش که مورد تایید واقع نشده اعتراضی 
داشته باشد، می تواند اعتراض خود را به شورای نگهبان اعالم کند اما هیچ 
مقامی حق دخالت و تذکر به شورای نگهبان را ندارد.                 صفحه2

* خ��ط آهن میاندوآب- مهاباد به ط��ول 40 کیلومتر و با هزینه ای بالغ بر 
380 میلیارد ریال اجرا شده است.                                        صفحه10

در جریان سفر رئیس جمهور صورت گرفت

افتتاح فاز دوم راه آهن مراغه- ارومیه

* ادام��ه اعتراض ه��ا ب��ه نبش مقب��ره مطهر

 حجر بن عدی در سوریه.

* م��ردم بحرین علیه حک��م دادگاه آل خلیفه 

به خیابان ها ریختند.

* ائتالف حاکم مالزی پیروز انتخابات پارلمانی 

شد.

* پارلمان لیبی قانون پاکسازی عوامل قذافی را 

تصویب کرد.                             صفحه آخر

اعالم وضعیت قرمز در اسرائیل
 از وحشت انتقام سوریه

* طبق بخشنامه گمرک برنج، روغن خام، شکر 

خ��ام و گندم از پرداخ��ت مابه التفاوت نرخ ارز 

معاف شدند.

* قیمت های جدید روغن نباتی اعالم شد.

* 80 درصد تعهدات دولت در بخش مسکن مهر 

تا پایان شهریور تحقق می یابد.

* مقایس��ه قیمت جدید و قدی��م خودروهای

 داخلی.                                              صفحه4

واردات 4 قلم کاالی اساسی
با ارز مرجع محاسبه می شود

انتخابات پرشورتر از همیشه
دشمن راه به جایی نمی برد

رهبر معظم انقالب تاکید کردند

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در دیدار دست اندرکاران انتخابات ریاست جمهوری 
و ش��وراهای شهر و روستا، حضور پرشور و عمومی مردم در انتخابات 24 خرداد را 

مصونیت بخش و تضمین کننده استمرار و پیشرفت کشور خواندند.
*رهبر معظم انقالب:جمهوری اسالمی یعنی حضور همگانی ملت و حرکت 
عمومی مردم به سمت آرمان ها و آرزوهای بزرگ و عملی، و دشمن با درک 

همین نکته تالش می کند حضور مردم را کمرنگ و بی رونق سازد.
* به فضل الهی و همت مردم عزیز ان شاءاهلل انتخاباتی که در پیش است از 

بهترین و پرشورترین انتخابات خواهد بود.
* در همه مراحل از جمله بررس��ی صالحیت ها، برگزاری انتخابات، شمارش آرا، 
حف��ظ آرا و صندوق ه��ا و دیگر مراحل، همه دس��ت اندرکاران باید با امانت داری 
کامل، فقط براساس قانون عمل کنند که بحمداهلل تاکنون همین جور بوده است.

* کسانی که آن خسارات و هزینه ها را برای کشور و ملت در سال 88 به بار 
آوردند از پذیرش قانون و عمل به راه های قانونی سر باز زدند که البته نظام 

با توجه به ماهیت مردمی خود بر آن مزاحمت ها فائق آمد.
* آنچه تلخی حادثه غم انگی��ز تخریب قبر صحابی جلیل القدر حجر بن عدی 
و اهانت به پیکر آن ش��خصیت بزرگوار را مضاع��ف می کند، وجود برخی افراد 
دارای افکار پلید و عقب مانده در میان امت اسالمی است که تجلیل از بزرگان و 
برجستگان و چهره های نورانی صدر اسالم را شرک و کفر می دانند.  صفحه3

عامالن تخریب قبر صحابی پیامبر)ص( آلت دست سرویس های جاسوسی آمریکا و انگلیس هستند

هم خودش را می شناسد
و هم کسانی که قیامت کردند !

* این ادب مسبوق به سابقه است!!
*  نگرانی آمریکا از عمق روابط ایران و عراق

* حزب اهلل از زیرزمین هم  اسرائیل را تهدید می کند

آنچه 
از حلقه 

برون افتاد


