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ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی تامین نماید:

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
)نوبت دوم( شرکت ملی گاز ایران

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تقاضای شماره E-9040431-FH مناقصه شماره 112-92شماره تقاضا و مناقصه

P/F VARIABLE SPEED DRIVE VSD ACS1000» ABB«شرح مختصر اقالم درخواستی

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به میزان 1/128/320/500 ریال می باشد.مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی و یاارائه چک تضمین شده بانکینوع تضمین شرکت در مناقصه

92/5/12تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط

92/6/16آخرین مهلت ارائه پیشنهادات

92/7/9تاریخ گشایش پاکات فنی

92/7/16تاریخ گشایش پاکات مالی

اس��تان بوش��هر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، ش��رکت مجتمع گاز پارس جنوبی، فاز 2 و 3- آدرس و تلفن مناقصه گزار
مدیریت بازرگانی، اداره خرید

مناقصه گران می توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن 07727312275 تماس حاصل 
روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبیفرمایند.

صنای�ع مه�ام پارچین- ش�هید صیاد ش�یرازی در 
نظر دارد نس��بت به خری�د مق�دار 100/000کیلوگرم 
فروس�یلیس مورد نیاز خود از طری��ق برگزاری مناقصه 
کتب��ی و عقد قرارداد اقدام نمای��د. واحدهایی که توانایی 
تولی��د و یا تامین کاالی مذک��ور را دارند می توانند ضمن 
تم��اس ب��ا تلفن ه��ای 29973307 و 29973208 همه 
روزه بجز پنجشنبه ها و روزهای تعطیل در ساعات اداری 
به منظور دریافت برگه ش��رایط و مش��خصات مناقصه به 
آدرس مش��روحه ذیل مراجعه و پیش��نهاد خود را ظرف 
م��دت حداکثر ده روز پس از تاریخ نش��ر آگهی در داخل 
صن��دوق مناقصه ش��ماره 121 ای��ن صنای��ع بیاندازند؛ 
پیش��نهادهای رسیده در کمیس��یون مناقصه باز و نتیجه 
آن اعالم خواهد شد؛ سازمان در رد یا قبول یک یا تمامی 
پیشنهادها مختار می باش��د و هزینه درج آگهی به عهده 

برنده مناقصه خواهد بود.
آدرس: تهران میدان نوبنیاد؛ ابتدای بزرگراه ش��هید بابایی؛ 
بعد از باطریسازی نیرو )صبا باطری( نرسیده به بزرگراه شهید 

صیاد شیرازی؛ صنایع شهید صیاد شیرازی.

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 92/7030

م الف 1336

روابط عمومی 
صنایع شهید صیاد شیرازی

آقای محمد نونهال به شماره شناسنامه 458 فرزند علی  
نظر به اینکه برابر رأی هیئت بدوی رس��یدگی به تخلفات 
اداری و آئین نامه اجرائی آن به اخراج از خدمت محکوم 
شده اید، لذا بدینوسیله به شما ابالغ می گردد تا در صورت 
اعتراض مرات��ب را حداکثر ظرف مدت ی��ک ماه از تاریخ 
انتش��ار این آگهی ب��ه این مرکز به آدرس دانش��گاه علوم 
پزش��کی و خدمات بهداش��تی درمانی تهران واقع در بلوار 
کش��اورز- نبش خیابان قدس- س��ازمان مرکزی دانشگاه 
طبقه پنجم اعالم نمائید بدیهی است بعد از انقضای مهلت 

مقرر اقدام الزم برابر مقررات بعمل خواهد آمد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی تهران

آگهی ابالغ

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
م الف 1132 و خدمات بهداشتی درمانی تهران

آگهیتصمیماتشرکتبینالمللی
پارستجارتدوانسهامیخاص
بهشمارهثبت228767
وشناسهملی10102698970

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده مورخ 
91/9/2 ش��رکت مزبور ک��ه در تاری��خ 91/9/12 واصل گردید 
حبیب زهرائی به کد ملی 4072522058 به سمت بازرس اصلی 
و مصطفی محمدعلی تجریش��ی به کد ملی 0053474058 به 
س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتشارکیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب 
گردیدن��د: بهرام دوان��ی به کد مل��ی 2371728901 و مرضیه 
محمدعلی تجریش��ی به کد ملی 00328455837 و ش��هرزاد 
دوان��ی به کد ملی 0071360743 و نازنی��ن دوانی به کد ملی 
0071791698 و به��روز دوان��ی به کد مل��ی 0081058284  
بموجب صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 91/9/2 بهرام دوانی به 
سمت رئیس هیئت مدیره، مرضیه محمدعلی تجریشی به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره، بهرام دوانی به سمت مدیرعامل تعیین 
گردیدن��د. امضاء کلیه اوراق و اس��ناد تعه��دآور از جمله چک، 
س��فته، برات با امض��اء مدیرعامل و رئی��س هیئت مدیره منفردا 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ادارهثبتشرکتهاومؤسساتغیرتجاری
سازمانثبتاسنادوامالککشور

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی به طور 
فوق العاده مورخ 1391/8/2 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

 اعض��اء هیئت مدی��ره تا تاری��خ 1393/8/2 به قرار ذیل 
انتخاب گردیدند:

ش��رکت گروه عمران و مسکن س��ازه پایدار قرن سهامی 
خاص به ش��ماره ثب��ت 83950 با نمایندگ��ی آقای علی 
خان محمدی و ش��رکت ماش��ین آالت همیار نیروگس��تر 
یگانه سهامی خاص به شماره ثبت 382861 با نمایندگی 
آقای امیررضا پوراس��دی اورتاکند و ش��رکت انبوه سازان 
سبزاندیش��ان سهامی خاص به ش��ماره ثبت 236078 با 
نمایندگ��ی آقای محمد موال بیگی و ش��رکت مهندس��ی 
عم��ران و تولی��دی نیرو س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 
91408 با نمایندگی آقای رحیم ش��اکی باهر و ش��رکت 
گ��روه عمران و مس��کن س��ازه پای��دار آذر مهد اس��تان 
آذربایجان شرقی سهامی خاص به شماره ثبت 29612 با 

نمایندگی آقای محسن پیرانی تا تاریخ 1393/8/2.
در تاریخ 1391/9/26 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری ثبت و مورد تائید و امضاء قرار گرفت.

آگهیتغییراتشرکتعمرانومسکن
سازهپایدارباغآسمانسهامیخاص

بهشمارهثبت391762
وشناسهملی10320423388

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاری
واحدثبتیتهران

آگهی تغییرات شرکت
 شکوفه بهار قائم سهامی خاص 

به شماره ثبت 292121 
و شناسه  ملی 10103295866

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
واحد ثبتی تهران

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی بط��ور فوق العاده مورخ 
1391/7/2 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1 - آقای حس��ین حق نژاد به ش��ماره مل��ی 0046237690 به عنوان 
بازرس اصلی، آقای احس��ان طاهری به شماره ملی 3860095609 به 

عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
2 - روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 

شد.
3 - ترازنام��ه و حس��اب های س��ود و زی��ان س��ال مال��ی منته��ی به 

1390/12/29 به تصویب رسید.
4 - اعض��اء هیئ��ت مدیره تا تاری��خ 1393/7/2 به ق��رار ذیل انتخاب 

گردیدند.
آقای رضا معروفی به شماره ملی 0051655934 و آقای محمد عموری 
به ش��ماره ملی 1755277539 و آقای رس��ول معروفی به شماره ملی 

0055470599 تا تاریخ 1393/7/2.
5 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید.

آق��ای رضا معروفی به ش��ماره ملی 0051655934 به س��مت رئیس 
هیئت مدیره و آقای محمد عموری به ش��ماره ملی 1755277539 به 
س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رس��ول معروفی به شماره ملی 
0055470599 به س��مت عضو هیئت مدی��ره و آقای رضا معروفی به 

شماره ملی 0051655934 به سمت مدیرعامل.
6 - کلیه اوراق و  اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک- سفته- بروات- 
قراردادها و عقود اس��امی با امضای ثاب��ت مدیرعامل و یکی از اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ 1391/8/10 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسسات غیرتجاری 

ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تصمیمات شرکت 
نیک تراز ساخت سهامی خاص

 به شماره ثبت 158217 
و شناسه ملی 10102009233

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

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

91/11/28 ش��رکت مزبور که در تاری��خ 91/11/29 واصل 

گردید روزنامه کثیراالنتش��ار کیه��ان جهت درج آگهی های 

ش��رکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال 

بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن احسن اصفهانی به ک م 

1282646036 و فضل اله نیک نژاد به ک م 1287734091 

و مجتب��ی نیک نژادی ب��ه ک م 1282232975 و بموجب 

صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 91/11/28 مجتب��ی 

نیک ن��ژادی به ک م 1282232975 بس��مت رئیس هیئت 

مدی��ره وفضل ا... نیک نژاد به ک م 1287734091 بس��مت 

نایب رئیس هیئت مدیره و محسن احسن اصفهانی به ک م 

1282646036 بس��مت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء 

کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با 

امضاء مش��ترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب 

ه��ر کدام با امضاء نائب رئیس هیئ��ت مدیره متفقا همراه با 

مهر شرکت و سایر نامه های اداری منفردا با امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت یکتاسازان 
ماهان جنوبشرق سهامی خاص 

به شماره ثبت 349445 
و شناسه ملی 10103966912

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ1391/5/9 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1 - اعض��اء هیئت مدیره تا تاری��خ 1393/5/9 به قرار ذیل 
انتخاب گردیدند:

ش��رکت یکتاسازان سروش امید سهامی خاص با نمایندگی 
آقای سینا اسدی و شرکت سرمایه گذاری نگین اندیشه البرز 
س��هامی خاص با نمایندگی آقای امیر خرمی شاد و شرکت 
یکتاس��ازان اورامان شمال غرب سهامی خاص با نمایندگی 

آقای حسین خالقی محمدی تا تاریخ 1393/5/9.
2 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

شرکت س��رمایه گذاری نگین اندیش��ه البرز سهامی خاص 
با نمایندگی آقای امیر خرمی ش��اد به س��مت رئیس هیئت 
مدیره و ش��رکت یکتاسازان س��روش امید سهامی خاص با 
نمایندگی آقای س��ینا اسدی به س��مت نائب رئیس هیئت 
مدیره و ش��رکت یکتاس��ازان اورامان ش��مال غرب سهامی 
خاص با نمایندگی آقای حس��ین خالقی محمدی به سمت 
عض��و هیئ��ت مدی��ره و آقای حس��ین خالق��ی محمدی و 
نمایندگی از شرکت یکتاسازان اورامان شمال غرب سهامی 

خاص به سمت مدیرعامل.
3 - امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته 
برات قراردادها و عقود اسامی با امضاء مدیرعامل و یکی از 
اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و 
در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره 
همراه با مهر ش��رکت معتبر می باشد و سایر نامه ها و اوراق 

عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ 1391/7/25 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و موسسات 

غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

سال هفتادو دوم q  شماره q 20526  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( چهار شنبه 5 تیر q  1392 17 شعبان q  1434 26 ژوئن2013

خبر ویژه

یادداشت روز

صفحه2 صفحه2

* غالمرض��ا محم��دزاده: کاهش 
قیمت س��که و ارز بدون پش��توانه 
و  اس��ت  سیاس��ی  و  اقتص��ادی 
روی  ک��ه  دیگ��ری  فاکتوره��ای 
تاثیرگذارن��د همچنان  قیمت ه��ا 

ثابت و به قوت خود باقی است.
* ت��رس از کاه��ش ارزش ارز و 
سکه باعث ش��د مردم سکه و ارز 
خریداری شده در گذشته را برای 

فروش وارد بازار کنند.

ردپایپنهانصهیونیستها
درقتلفجیعشیعیانمصر

با بهره برداری از پاالیشگاه ستاره خلیج فارساعتراض گسترده در جهان اسالم علیه جنایت سلفی ها

رئیس جمهور: ایران به صادرکننده بنزین تبدیل می شود

کارشناسان: بازار کنونی سکه و ارز
پشتوانه سیاسی و اقتصادی ندارد

* علی فخر موحدی: این بازار برای کارشناسان غیرقابل پیش بینی و کامال 
احساسی است و با هیچ معیاری جور درنمی آید.

* یکی از دالیل و نکات اصلی باال رفتن قیمت ها، ورود عوامل و شرکت های 
اقماری، موسس��ات و بانک های خصوصی، ش��رکت های بیم��ه و پول های 

سرگردان داخلی به بازار سوداگری مثل طال، ارز و سکه است.
* مردم��ی که هجوم می آوردند به خری��د و قیمت ها را باال می بردند، دقت 
نداشتند که قیمت های داخل، باالی قیمت بین المللی قرار دارد و باید انتظار 
ضرر را داشته باشند.                                                             صفحه4

* ش��افعی از 5 هزار میلیارد تومان خصوصی سازی 
در سازمان گسترش خبر داد.

* حضور 20 کش��ور در نشست اس��تفاده ایمن از 
پساب در کشاورزی.

* دریافت اظهارنامه و پرداخت مالیات الکترونیکی شد.
* حق��وق ماهیان��ه 830 هزار توم��ان از پرداخت 
مالیات معاف است و مازاد این رقم مشمول مالیات 
می شود.                                           صفحه4

12 تا 15 تیرماه در تهران انجام می شود

برپایی نمایشگاه صنعت ساختمان
با حضور 917 شرکت داخلی و خارجی

* نظامیان 13 کشور برای دفاع از اسرائیل در خاک مصر 

مستقر می شوند.

* کلیه دیدارهای پادش��اه عربس��تان ب��ه علت وخامت 

وضعیت جسمانی وی لغو شد.

* ولیعهد 33 ساله قطر رسما جانشین پدرش شد.

* انفجارهای مهیب در کابل مقابل کاخ ریاست جمهوری افغانستان.

* برلوسکنی به جرم رابطه غیراخالقی به 7 سال زندان 

محکوم شد.                                        صفحه آخر

در عملیاتی سریع و قاطعانه

فتنه سلفی ها در شهر صیدا
با کمک ارتش لبنان ناکام ماند

* پروژه های 14گانه طرح بهبود فرایند و بهینه س��ازی شرکت پاالیش نفت الوان با حضور رئیس جمهور، مقامات 
کشوری و محلی در جزیره الوان به بهره برداری رسید.

* 77 میلیون یورو و بیش از 370 میلیارد ریال برای افتتاح پروژه های 14گانه نفتی الوان سرمایه گذاری شده است.
* با بهره برداری از طرح توسعه پاالیشگاه الوان روزانه یک میلیون لیتر سوخت جت در این پاالیشگاه تولید می شود.    صفحه3

رکورد 55 ساله شکست

قهرمانی مقتدرانه 
تیم ملی وزنه برداری ایران در آسیا

* تی��م ملی وزنه برداری کش��ورمان با کس��ب 9 مدال ط��ال، 7 نقره و 5 برنز 
اقتدار قهرمان آسیا شد. با

* این برای نخس��تین بار در تاریخ 55 س��اله رقابت های وزنه برداری قهرمانی 
آسیاست که تیم ملی ایران موفق می شود از عنوان قهرمانی خود در آسیا دفاع 
کرده و دو بار متوالی روی سکوی قهرمانی این رقابت ها بایستد.      صفحه9

* فایننشال تایمز: روحانی قرار نیست برای حسن نیت سانتریفیوژها را خاموش کند
* نتانیاهو: فریب ظاهر اعتدال گرای روحانی را نخورید!

* مردم و گروه های سیاسی مصر به طور یکپارچه شهادت 5 شیعه این کشور 
به دست سلفی ها را محکوم کردند.

* االزهر: این جنایت از گناهان کبیره و اقدامی صددرصد حرام است.
* محمد مرس��ی، رئیس جمهور مصر: عامالن این جنایت باید بازداش��ت و 

مجازات شوند.
* عبداهلل االش��عل، رئیس گروه حقوق بشر مصر: کشتار شیعیان در الجیزه، 

توطئه ای برنامه ریزی شده بوده و از خارج هدایت می شود.
* حزب اهلل لبنان: این جنایت وحشیانه با حمایت طرف های خارجی صورت 

گرفته است.
* مردم و احزاب عراق کشتار شیعیان در مصر را محکوم کردند.

* پلیس مصر 8 تن از سلفی های قاتل شیعیان الجیزه را دستگیر کرد.
* کارشناسان، رژیم های اسرائیل و عربستان را در ماجرای خونین ضد شیعی 

در مصر دخیل می دانند.
* رژیم صهیونیستی که از انقالب مصر و بیداری اسالمی در این کشور غافلگیر 

شده است، جنگ های مذهبی را در مصر راه انداخته است. 
* آخرین خبرها حاکی از آن است که یکی دیگر از مجروحان جنایت وحشیانه 
سلفی ها به شهادت رسیده است.                                         صفحه آخر

یادتان باشد
که بدهکارید !

آقای الهام !
از شما بعید بود !


