
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ91/11/15 
ش��رکت مزبور که در تاریخ 92/3/6 واصل گردید موارد ذیل به 
تصویب مجمع مذکور رسید: مؤسسه حسابرسی داوران حساب 
به شناس��ه ملی 10100521980 به س��مت ب��ازرس اصلی و 
س��یدامیر زریباف به کدملی 0033913587 به س��مت بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد 1285080

م الف 38328

آگهی تصمیمات شرکت مولدان صنایع 
شیمی  سهامی خاص به شماره ثبت172617 

و شناسه ملی10102150458

ش��رکت فوق در تاری��خ 1392/3/20 تحت ش��ماره439255 و شناس��ه ملی 
10320877871 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1392/3/20 از 
لح��اظ امضاء ذیل 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 ش��رکت: واردات و صادرات و تولید دستگاه های الکترونیکی 
و مکانیکی و س��خت افزاری و س��ایر کاالهای مجاز و نصب و راه اندازی و 
نگهداری دس��تگاه های مذکور. عقد قرارداد و اخذ و اعطای نمایندگی و 
مشارکت در شرکت های داخلی و خارجی. تحصیل اعتبار و وام از بانکها 
و مؤسس��ات خصوصی و دولتی و کلیه فعالیتهای تولیدی مجازی که با 

موضوع شرکت در ارتباط باشد.
2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3 - مرکز اصلی ش��رکت: استان تهران- ش��هر تهران میدان هالل احمر- 
خیاب��ان گلس��تان- کوچ��ه مس��یل باخت��ر- پ��الک155- کدپس��تی 

1645987891
4 - س��رمایه ش��رکت: مبل��غ 10/000/000ری��ال منقس��م ب��ه یکصد 
س��هم 100/000ریال��ی ک��ه تعداد یکصد س��هم ب��ا نام می باش��د که 
مبل��غ 10/000/000ری��ال توس��ط موسس��ین ط��ی گواه��ی بانک��ی 
ش��ماره29692350ص مورخ 1392/3/8 نزد بانک پاس��ارگاد شعبه باغ 

صبا پرداخت گردیده است.
5 - اولین مدیران شرکت:

1-5- خان��م ش��راره ثابتیان ازناده ب��ه ش��ماره ملی 2297917406 به 
سمت رئیس هیئت مدیره.

2-5 - خانم ش��یرین ثابتیان ازن��اوه به ش��ماره ملی 1199258199 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

3-5- خانم سپیده ثابتیان ازناوه به شماره ملی 4650498570 به سمت 
عضو هیئت مدیره.

4-5- خانم شراره ثابتیان ازناده به شماره ملی 2297917406 به سمت 
مدیرعامل به مدت 2سال انتخاب گردیدند.
6 - دارندگان حق امضاء خانم شراره ثابتیان

شماره ملی: 2297917406
شماره شناسنامه: 387.

7 - اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
8 - بازرس اصلی و علی البدل:

1-8- آقای بابک درخش��ان ب��ه ش��ماره ملی 3761977336 به عنوان 
بازرس اصلی

2-8- آقای پیمان درخش��ان به ش��ماره ملی 3762061505 به عنوان 
بازرس علی البدل

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران 

آگهی تأسیس شرکت تجهیز ابزار ماهان سهامی خاص
بارکد   1379931

م الف 38311

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/2/16 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد:

1- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

ش��رکت گروه عمران و مس��کن س��ازه پای��دار قرن س��هامی خاص به 

نمایندگی آقای رحیم ش��اکی باهر به س��مت رئی��س هیئت مدیره و 

ش��رکت مهندس��ی عمران و تولیدی نیرو س��هامی خاص با نمایندگی 

آقای جمش��ید یارقلی به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و ش��رکت 

گروه عمران و مس��کن سازه پایدار آذر مهد اس��تان آذربایجان شرقی 

س��هامی خاص با نمایندگی آقای نصیر عظیمی زواره به س��مت عضو 

هیئت مدیره و ش��رکت ماشین آالت همیار نیرو گس��تر یگانه سهامی 

خاص با نمایندگی آقای یوس��ف غفوری به س��مت عضو هیئت مدیره 

و ش��رکت انبوه سازان سبز اندیشان س��هامی خاص با نمایندگی آقای 

محمد کش��اورز به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای محمد کشاورز به 

نمایندگی از شرکت انبوه س��ازان سبزاندیشان سهامی خاص به شماره 

ثبت 236078 به سمت مدیرعامل.

2- کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 

بروات و قراردادها و عقود اسالمی با امضای ثابت مدیرعامل ومدیرمالی 

ش��رکت )رحیم بصیری( به اتفاق یکی از اعض��ای هیئت مدیره همراه 

با مهر ش��رکت معتبر است و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل 

منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ 1392/2/29 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و موسسات غیرتجاری 

ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار بافت فرسوده پارسیان 
سهامی خاص به شماره ثبت390286و شناسه ملی 10320410186

بارکد 1156380

م الف 38446

طبق صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 92/2/30 ش��رکت 

مزبور ک��ه در تاریخ 92/3/7 واص��ل گردید اعضاء هیئت 

مدی��ره به مدت دو س��ال به قرار ذی��ل انتخاب گردیدند. 

مجتبی نعمتی جم به ک.م 0036203270 به نمایندگی 

از شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت تدبیر به ش.م 

10101323148 به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین 

فهمیده به ک.م 0041974451 به نمایندگی از ش��رکت 

سرمایه گذاری میالد سازندگان به ش.م 10101424086 

به س��مت نائ��ب رئیس هیئت مدی��ره و مجتبی آقایی به 

ک.م 0439557518 به نمایندگی از شرکت جهاد تعاون  

به ش.م 10101382904 به س��مت عضو هیئت مدیره و 

داود اکبری به ک.م 0039731588 به سمت مدیرعامل 

خ��ارج از اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه 

اوراق و اس��ناد تعهدآور به امضاء رئی��س هیئت مدیره و 

مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت و در غیاب مدیرعامل با 

امضاء رئیس هیئت مدی��ره و یکی از اعضاء هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تصمیمات شرکت
 جهاد تعاون تهران سهامی خاص

 به شماره ثبت 109718 
و شناسه ملی 10101534490

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

م الف 38312

بارکد 1381698

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1392/2/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

1 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
ش��رکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن سهامی خاص با 
نمایندگی آقای رحیم شاکی باهر به سمت رئیس هیئت مدیره و 
شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو سهامی خاص با نمایندگی 
آقای منوچهر دلفانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت 
عمران و مس��کن سازه پایدار اس��تان گیالن با نمایندگی آقای 
جواد فریاد به س��مت عضو هیئت مدیره و ش��رکت انبوه س��ازان 
سبزاندیشان سهامی خاص با نمایندگی آقای سیدمهدی رسولی 
به س��مت عضو هیئت مدیره و ش��رکت گروه عمران و مس��کن 
س��ازه پایدار آذر مهد اس��تان آذربایجان شرقی سهامی خاص با 
نمایندگی آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به سمت عضو 
هیئت مدیره و آقای جواد آقائی به ش��ماره ملی 3358076857 
)خ��ارج از اعضاء هیئت مدیره( به س��مت مدیرعام��ل تا تاریخ 

.1393/8/2
2 - کلی��ه اوراق و اس��ناد به��ادار و تعه��دآور ش��رکت از قبیل 
چک س��فته بروات و قراردادها و عقود اس��المی با امضای ثابت 
مدیرعامل و مدیر مالی ش��رکت )مهدی مومن( به اتفاق یکی از 
اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر اس��ت و سایر 
نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 

است.
در تاری��خ 1392/2/29 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسس��ات 

غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت ماشین آالت 
همیار نیروگستر یگانه سهامی خاص

 به شماره ثبت 382861 
و شناسه ملی10320328196

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

م الف38445

بارکد 1156275

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران   مدیریت بازرگانی
موضوع مناقصه: خرید 80 دستگاه STOP VALVE XAD 36 الکترومکانیکال کنترل

DSS-91538-TR طی تقاضای شماره
تاریخ، مهلت، نشانی محل دریافت و تحویل استعالم کیفی مناقصه گران:

از کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان مربوطه دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ انتشار آخرین آگهی 
 WWW.MONAGHESE.NIOPDC.IR و WWW.IETS.MPORG.IR روزنامه با مراجعه به س��ایتهای
بخش مناقصات ستاد نسبت به تکمیل فرم ارزیابی کیفی مربوط به مناقصه گران اقدام و این فرم را به همراه سایر مدارک 
درخواس��تی به اداره خریدهای داخلی این ش��رکت واقع در تهران- خیابان ایرانشهر شمالی- روبه روی پارک هنرمندان- 

جنب خیابان برادران شاداب- پالک 1- طبقه دوازدهم تحویل نمایند. تلفن های تماس: 84121033-88327085
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 152/000/000 ریال که به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد قابل ارائه می باشد.

فراخوان مناقصه عمومی 
دو مرحله ای

نوبت اول

م الف1839

شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان در نظر دارد تعدادی کولر 

اسقاطی و لوازم مستعمل و آهن آالت ضایعاتی موجود در انبار مرکزی 

ش��رکت واقع در چهچکور کیلومتر 5 جاده سیرجان- بندرعباس را از 

طری��ق ح��راج حضوری و به صورت نقدی و به ط��ور یکجا و وزنی به 

فروش برساند.

زمان بازدید: از تاریخ 92/5/2 لغایت 92/5/15 از ساعت 8 الی 13

زمان حراج: روز چهارشنبه 92/5/16 ساعت 11 صبح

مکان بازدید: بندرعباس، کیلومتر 5 جاده بندرعباس به س��یرجان، 

روستای چه چکور انبار مرکزی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

م�کان حراج: بندرعباس، بل��وار امام خمینی)ره( س��اختمان اداری 

شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان، طبقه اول سالن آمفی تئاتر

تلفن امور تدارکات و خدمات پشتیبانی: 0761-3333052

توجه: 10٪ مبلغ پیشنهادی در زمان خرید به صورت نقدی دریافت 

می شود و چک شخصی قابل قبول نمی باشد. ضمنا فروش نقدی بوده 

و 6٪ مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار می باشد.

آگهی حراج حضوری
 )نقدی(

وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

روابط عمومی
 شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

)نوبت اول(

م الف 1859

سال هفتادو دوم q  شماره q 20550  تکشماره 5000 ريال12صفحه ) به اضافه نيازمندي های ويژه تهران( چهار شنبه 2مرداد q  1392 15 رمضان q  1434 24جوالی2013

خبر ویژه یادداشت روز

* رئیس جمهور در سفر یک روزه خود به رشت 13 طرح صنعتی و عمرانی دیگر و نیز 16 هزار واحد مسکن مهر 
گیالن را افتتاح کرد.

* مجتمع ذوب آهن فوالد خزر با ظرفیت تولید س��االنه 700 هزار تن ش��مش فوالدی افتتاح ش��د.این مجتمع  با 
سرمایه گذاری 1800 میلیارد ریال برای 500 نفر در شهر صنعتی رشت فرصت اشتغال زایی ایجاد کرده است.

* کارخان��ه تولید گازهای صنعتی ب��ا ظرفیت تولید 70 هزار متر مکعب انواع محصوالت گاز اکس��یژن، آرگون و 
نیتروژن نیز به بهره برداری رسید.                                                                                         صفحه3

* معاون اسبق وزیر خزانه داری آمریکا، اوباما را 

فریبکار و جنایتکار خواند.

* اعتراض ه��ا به تصمیم خصمانه اتحادیه اروپا 

علیه حزب اهلل لبنان.

* تظاه��رات ضد آل س��عود در مکه و ریاض؛ 

زندانیان سیاسی را آزاد کنید.

* تظاهرات همبستگی با زندانیان در شهرهای

 بحرین.                                     صفحه آخر

موشک های حرارتی و بمب های فسفری تروریست ها 
به دست ارتش سوریه افتاد

* رئیس کل بان��ک مرکزی: چند صد تن طال 

به ذخایر طالی کشور اضافه شده است.

* کاه��ش 260 ه��زار تومان��ی قیمت س��که 

دریک ماه.

* معاون وزی��ر نفت از امضای قرارداد صادرات 

گاز ایران به اروپا در آینده نزدیک خبر داد.

* قل��ی خس��روی: اخذ مالی��ات ب��ر ارزش افزوده 

معامالت امالک به قوت خود باقی است.     صفحه4

بهمنی: ذخایر ارزی کشور
بیش از 100 میلیارد دالر است

بهره برداری از مجتمع فوالد خزر در گیالن
با حضور رئیس جمهور

بازی جدید آمریکا
برای امتیاز گرفتن از ایران

آسوشیتدپرس فاش کرد

صفحه2 صفحه2

* ما نمایندگان ملت بزرگ ایران، اقدام ضد اس��المی و ضدانسانی اتحادیه 
اروپ��ا در قرار دادن ش��اخه نظام��ی حزب اهلل لبنان در فهرس��ت گروه های 
تروریس��تی را به شدت محکوم کرده و حمایت قاطع خویش را از حزب اهلل 

و رهبری توانمند و شجاع آن، جناب سیدحسن نصراهلل اعالم می داریم.
* حزب اهلل به کمک شاخه نظامی اش موفق شد معجزه ای را در بعد نظامی 
رقم بزند و چهارمین ارتش دنیا را شکست داده و معادله قدرت را در منطقه 

حساس خاورمیانه برهم زند.

در اقدامی بی سابقه و هوشمندانه

تمام نمایندگان مجلس با حمایت از حزب اهلل لبنان
اقدام اتحادیه اروپا را محکوم کردند

درگیری های خونین در خیابان های مصر

* نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
در ادامه بررسی الیحه اصالح قانون 
نظام صنفی کش��ور جرایمی را برای 
محتکران در نظر گرفته و به تصویب 
رساندند.                     صفحه10

* در درگیری بین طرفداران و مخالفان مرسی، 10 نفر از طرفداران مرسی 
کشته  و صدها نفر دیگر مجروح شدند.

* اکثر کشته شدگان در این ناآرامی ها با سالح گرم به قتل رسیده اند.
صفحه آخر

میالد کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی)ع( را تبریک می گوئیم
سبزه اندر سبزه بینی، ارغوان در ارغوان            الله اندر الله بینی، یاسمن در یاسمن

* به فاصل��ه چند روز از نامه ریاکارانه یک چهارم نمایندگان آمریکا به اوباما 
برای استفاده از فرصت دیپلماسی در قبال ایران، خبرگزاری آسوشیتدپرس 
با اعالم خبر تالش کنگره برای وضع تحریم های جدید علیه کشورمان، ترفند 

مقامات آمریکایی را برمال کرد.
* خبرگزاری آسوش��یتدپرس: کنگره آمریکا مش��غول بررس��ی مجموعه ای 
جدید از تحریم های س��خت علیه ایران از بخش های معدن و ساخت وس��از 

گرفته تا صنعت نفت این کشور است.
* کمیته بانکداری سنا که متولی تهیه بسته جدید تحریم ها علیه ایران است، 

در حال مشورت با دولت آمریکاست.
* کاخ سفید در تالش است طرح های ضد ایرانی کنگره را تا تشکیل دولت 
جدید در ایران تعدیل کند تا این دولت امتیازات خود در موضع هسته ای را 

به نمایش بگذارد.
* ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: ما منتظر می مانیم تا ببینیم 

که وقتی روحانی دولت را به دست می گیرد، چه خواهد کرد.
* باب مندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا: الیحه سنا حداقل تا 

سپتامبر سال جاری )شهریور( به رأی گذاشته نخواهد شد.
* روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز: کاخ س��فید نباید درباره هر پیش��نهادی 
که به ایران می دهد به آنها بگوید این را قبول کنید یا منتظر اقدام بعدی ما 

باشد؛ چرا که ایرانی ها اولتیماتوم را نمی پذیرند.
* روزنامه انگلیسی تایم: اینک توپ در زمین آمریکاست و مقامات کاخ سفید 
باید بدانند که تعامل با ایران به نفع آنهاست.                               صفحه2

با قدس
 هر مسئله ای
 حل می شود

* لوموند: توقع غرب برآورده نمی شود روحانی وفادار به جمهوری اسالمی است
* ارگان سیا: متاسفانه روحانی، موسوی و کروبی را دعوت به توبه می کند

 بسیج 60 هزار شهروند سوری
هنر ایران در تغییر سرنوشت جنگ
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