
ش�رکت مجتمع گاز پارس جنوبی امور کاالی پاالیش��گاه پنجم در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه 
عمومی تأمین نماید:

تقاضای شماره R5/92/002 مناقصه شماره E-9200211-ANشماره تقاضا و مناقصه
THREE PHASE SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTORشرح مختصر اقالم درخواستی

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به میزان 245/000/000 ریال می باشد.مبلغ تضمین شرکت در مناقصه
ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب شرکت مجتمع گاز پارس جنوبینوع تضمین شرکت در مناقصه

92/6/22تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط
92/7/6آخرین مهلت ارائه پیشنهادات

92/7/13تاریخ گشایش پاکات فنی
92/7/22تاریخ گشایش پاکات مالی 
آدرس: اس��تان بوش��هر- بندر عس��لویه- منطقه ویژه اقتصادی پارس- مجتمع گاز پارس جنوبی- آدرس و تلفن مناقصه گزار

پاالیشگاه پنجم- امور کاال تلفن: 7853-07727317855 فاکس: 07727325606
مناقصه گران می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به س��ایت WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با ش��ماره تلفن: 07727317705-7853 

داخلی تماس حاصل فرمایند.

آگهی فراخوان 
مناقصه عمومی

روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

نوبت دوم
شرکت ملی گاز ایران

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

  كيهان ورزشي قديمي ترين مجله ورزشي ايران 

شنبه هر هفته بصورت سراسري  منتشر مي شود

ش�رکت توس�عه منابع آب و نیروی ایران- 
طرح س�د و نی�روگاه سیاه بیش�ه در نظر دارد 
از طریق فرایند ارزیابی کیفی نس��بت به شناس��ایی 
مناقصه گران واجد ش��رایط )دارا بودن تاییدیه معتبر 
ش��رکت های خدماتی از وزارت کار وامور اجتماعی( 
جهت برگزاری مناقصه تهیه و طبخ غذا در کارگاه 
سد و نیروگاه سیاه بیشه اقدام نماید. از متقاضیان 
دعوت می گردد جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی، تا 
حداکثر سه روز پس از درج آگهی نوبت دوم به پایگاه 
اینترنتی WWW.IWPCo.ir ویا نشانی: تهران، 
بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار، ش��ماره 
3، طبقه س��یزدهم، طرح س��د و نیروگاه سیاه بیشه، 

تلفن: 27823310-021 مراجعه نمایند.
م الف 2235

ت اول
آگهی ارزیابی کیفینوب

بارکد 0055251

آگهیتأسیسشرکتایدهپردازانآویهنگسهامیخاص
شرکت فوق در تاریخ1392/4/23 تحت شماره 441275 و شناسه ملی 10320887614 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/4/23 از 

لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار کیهان آگهی می شود.
1 - موضوع شرکت:

مطالعه ، طراحی ، تحقیق ، پژوهش ، مشاوره ، انتقال تکنولوژی ، نصب ، راه اندازی، تعمیر، نگهداری ، تولید ، ساخت و پشتیبانی در زمینه تجهیزات 
رایانه ای و سیس��تم های الکترونیکی و مخابراتی و خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی و سیس��تم های رایانه ای و 
الکترونیکی و انجام فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک و تش��کیل کالس های آموزش��ی در زمینه رایانه در داخل و خارج از کشور و تأمین نیروی 
انس��انی متخصص در زمینه موضوع فعالیت ش��رکت و انجام خدمات اجرائی و عملیاتی و فنی و مهندسی در زمینه موضوع فعالیت شرکت و تهیه 
مشخصات فنی سیستم های کامپیوتری و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه ای و الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ 
و آنتن ها و کابل های ارتباطی مربوطه و دوربین های مدار بس��ته و سیس��تم های رایانه ای و تجهیزات ماهواره ای و سیستم های حفاظتی و ارتباطی 
و مکانیزه کردن سیس��تم های اداری و اجرای سیس��تم های مکانیزه شده و طراحی سیستم های مختلف رایانه ای و برنامه نویسی و طراحی صفحات 
اینترنتی و شرکت در نمایشگاه های رایانه ای داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت 
و تهی��ه و تأمی��ن تجهیزات و قطعات یدکی رایانه ای و الکترونیکی و مخابراتی و اخذ و اعطای نمایندگی از ش��رکت های رایانه ای داخلی و خارجی 
قطعات و ایجاد ش��عب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت ش��رکت در داخل و خارج از کش��ور و انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با 
شرکت های داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع فعالیت شرکت و فروش 
خدمات مهندسی در زمینه رایانه ای و صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه رایانه و تهیه و تأمین قطعات و اقالم و ملزومات و مواد مصرفی 
در زمینه رایانه و اجرای طرح های جامع فن آوری اطالعات شامل تحلیل و طراحی و تولید و استقرار و راه اندازی و پشتیبانی راه کارهای مبتنی بر 
نرم افزار در بخش عمومی و دولتی و وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های وابسته به دولت و بخش خصوصی و تحلیل ، طراحی ، تولید و پشتیبانی 
نرم افزارهای جامع کاربردی و انجام خدمات مش��اوره در زمینه های فناوری اطالعات و اس��تراتژی و معماری سازمانی و متدلوژی و اجراء و نظارت 
بر پروژه های فناوری اطالعات و مهندسی مجدد و بهبود فرآیند و ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره و طراحی نظام های مدیریتی در زمینه موضوع 
فعالیت ش��رکت جهت تس��هیل و افزایش کارایی سازمان ها و مشاوره و طراحی و اجرای سیستم های رایانه و پیاده سازی شبکه های نوین رایانه ای 
و تجهیزات جانبی رایانه ای و طراحی و تولید و اجرای سیستم های امنیت شبکه و مشارکت با شرکت های داخلی و خارجی تولیدکننده نرم افزار و 
س��خت افزار و خرید س��هام شرکت ها و سازمان های مجاز دولتی و خصوصی و سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها با موضوع فعالیت مشابه 
از طریق تعهد سهام شرکت های جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکت های موجود و دریافت وام و تسهیالت مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی 
در زمین��ه موضوع فعالیت ش��رکت و انجام پروژه های انفورماتیکی و فن آوری اطالعات و طراحی، س��اخت، نص��ب ، راه اندازی ، تعمیرات و آموزش 
در زمینه کامپیوتر و سیس��تم های الکترونیکی و اینترنتی و اتوماس��یون صنعتی و اتوماس��یون اداری و ابزار دقیق رایانه ای و طراحی و راه اندازی و 
تعمیرات سیستم های کامپیوتری و کنترلی و خرید و فروش کامپیوتر و لوازم جانبی آن و سیستم های الکترونیکی و انجام امور قراردادی و برآورد 
پروژه در زمینه موضوع فعالیت شرکت و تعمیر و نگهداری ماشین آالت صنعتی رایانه ای و پزشکی رایانه ای و انجام خدمات فنی و طراحی در زمینه 
موضوع فعالیت شرکت و ارائه کلیه خدمات مدیریتی از جمله آنالیز و تحلیل سیستم و طراحی سیستم و طرح های تکنولوژیکی در زمینه موضوع 
فعالیت ش��رکت و ارائه کلیه خدمات اطالع رس��انی و فناوری اطالعات و ارتباطات و آموزش آن )ICT( و طراحی و نصب و پش��تیبانی شبکه های 
کامپیوتری و صادرات و واردات تجهیزات رایانه ای و تهیه و تولید سیستم های رایانه ای و بسته های نرم افزاری و صادرات نرم افزار و خدمات مهندسی 
در زمینه موضوع فعالیت ش��رکت و خرید و فروش و صادرات و واردات ماش��ین های اداری رایانه ای و دیجیتالی و ارایه خدمات مش��اوره مدیریت و 
مدیریت طرح در زمینه موضوع فعالیت شرکت و ارایه خدمات مشاوره مهندسی و نظارت بر طرح ها در زمینه موضوع فعالیت شرکت و طراحی و 
توسعه سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری و انجام مطالعات راهبردی )استراتژیک( و طرح های جامع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه 
خدمات و کاالهای مجاز کامپیوتری و فناوری اطالعات و ارتباطات- انجام خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه و خدمات مهندسی ارزش و مطالعات 
امکان سنجی و توجیه پذیری فنی و اقتصادی طرح های انفورماتیکی و تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، تولید و فروش و پشتیبانی 
بس��ته های نرم افزاری و مش��اوره و نظارت بر طرح های انفورماتیکی و تهیه و اجرای طرح های جامع فناوری اطالعات و ارتباطات و طراحی و اجرا و 
پشتیبانی شبکه داده ها و تولید و ارایه کلیه قطعات و تجهیزات و سخت افزارهای کامپیوتری و مطالعات و برنامه ریزی راهبردی  و برنامه ریزی کسب 
و کار س��ازمانی و طراحی و بازنگری س��اختار س��ازمانی و مهندسی مجدد فرآیندها و مدیریت و برنامه ریزی تولید و تکنولوژی و مدیریت نگهداری 
و تعمیرات جامع و مدیریت کیفیت جامع و مدیریت بهره وری جامع و مدل های تعالی س��ازمانی و مدیریت تأمین و جذب منابع و س��رمایه گذاری 
داخلی و خارجی و مدیریت ریسک و طراحی و تدوین استراتژی و بازاریابی و انجام تحقیقات بازار و مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت زنجیره 

تأمین و مدیریت دانش و مدیریت زمان و مدیریت تغییر در زمینه موضوع فعالیت در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای الزم.
2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3 - مرکز اصلی شرکت: استان تهران- شهر تهران میدان فاطمی میدان گلها خیابان کاج شمالی کوچه شهید زینالی پالک91 طبقه4- کدپستی 
1212121211

4 - س��رمایه ش��رکت: مبلغ 100/000/000ریال منقس��م به چهل هزار س��هم 2/500ریالی که تعداد چهل هزار س��هم بی نام می باش��د که مبلغ 
35/000/000ریال توس��ط مؤسس��ین طی گواهی بانکی شماره92826486 مورخ 1392/3/23 نزد بانک س��امان شعبه میدان آرژانتین پرداخت 

گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
5 - اولین مدیران شرکت:

1-5- آقای محمد مفتح به شماره ملی 0064688577 به سمت رئیس هیئت مدیره.
2-5- خانم عطیه رادان به شماره ملی 0451622936 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

3-5- خانم ندا عبدل آبادی به شماره ملی 0072429275 به سمت عضو هیئت مدیره.
4-5- آقای سعید وفادار به شماره ملی 2120393109 به سمت عضو هیئت مدیره.

5-5- آقای سعید وفادار به شماره ملی 2120393109 به سمت مدیرعامل به مدت 2سال انتخاب گردیدند.
6 - دارندگان حق امضاء: کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و بانکی به اتفاق س��عید وفادار و محمد مفتح مجتمعاً با مهر ش��رکت معتبر خواهد بود و سایر 

نامه های اداری با امضاء محمد مفتح یا سعید وفادار یا عطیه رادان یا ندا عبدل آبادی و مهر شرکت معتبر می باشد.
7 - اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

8 - بازرس اصلی و علی البدل:
1-8- آقای محمد اژدری به شماره ملی 0064331520 به عنوان بازرس اصلی

2-8- خانم آزاده ظریف سبکبار فیض بخش به شماره ملی 0069695105 به عنوان بازرس علی البدل

ادارهثبتشرکتهاومؤسساتغیرتجاریواحدثبتیتهران م الف48614

بارکد 1705059

آگهیتغییراتشرکتفروشگاههای
زنجیرهاییاسنوینپارسهسهامیخاص

بهشمارهثبت341783
وشناسهملی10300034189

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1392/1/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ب��ه ش.م 0052592685  رزاق��ی  محمودرض��ا  آق��ای 
بنمایندگی از طرف مؤسس��ه تأمین درمان بس��یجیان به 
ش.م 10100342160 بج��ای آقای علیرضا حاتمی خواه 

برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید.
کلی��ه اوراق و اس��ناد تعهدآور از جمله قراردادها س��فته 
ب��روات با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و 
در غی��اب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی 
از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای کلیه 
چکها و اسناد مالی با امضای ثابت مدیرعامل و مدیرمالی 
شرکت آقای مصطفی همت زاده به ش.م 1639302603 
و یک��ی از اعض��ای هیئت مدی��ره و س��ایر اوراق اداری و 
پرس��نلی با امضای مدیرعامل و یا جانش��ین وی همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.
ادارهثبتشرکتهاومؤسساتغیرتجاری

سازمانثبتاسنادوامالککشور
م الف 48620

بارکد 0013018

آگهیتغییراتشرکتفارانفوالد
تهرانشرکتسهامیخاص
بهشمارهثبت324556
وشناسهملی10103620111

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 
1392/3/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

موسس��ه حسابرس��ی پاس��ارگاد تدبی��ر ب��ه شناس��ه مل��ی 
10103068993 ب��ه عنوان بازرس اصلی و آقای رامین معانی 
به ش��ماره مل��ی 0937644498 به عنوان ب��ازرس علی البدل 
برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتش��ار 
کیهان جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین شد. اعضاء هیئت 
مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای آیدین 
فتحی کد ملی 1382456761 بس��مت رئیس هیئت مدیره و 
آقای کریم فتحی کدملی 1382456761 بسمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و خانم حوریه کرم زاده به کدملی 1373784660 
بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء 
کلیه اوراق واسناد تعهدآور از جمله چک،سفته و برات با امضاء 
دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق اداری 
و مراس��الت با امض��اء مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر 

است.
ادارهثبتشرکتهاومؤسساتغیرتجاری

سازمانثبتاسنادوامالککشور
م الف 48617

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ 
92/3/21 شرکت مزبور که در تاریخ 92/3/26 واصل گردید غالمحسن 
محبی به ک م 0045597191 بس��مت بازرس اصلی و سیمیندخت 
قاسمی به ک م 0043910319 بسمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک س��ال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج 
آگهی های ش��رکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال 
به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یوس��ف عزیزی به ک م 004440063 
به س��مت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محس��ن عزیزی به ک م 
0058061363 بس��مت نائب رئیس هیئت مدیره و حسن صفوتی به 
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یادداشت میهمانخبر ویژه

مستندساز ایرانی در سوریه به شهادت رسید

635 غيرنظامی
با گاز سارين كشته شدند

تازه ترین جنایت تروریست ها در سوریه

* خش��م آمریکا، اسرائیل، کانادا و مصر از اظهارات 

اخیر اردوغان.

* عضو سابق کنگره: جاسوسی از شهروندان خیانت 

به مردم آمریکاست.

* واکنش ها به بازداش��ت رهبران اخوان المسلمین؛  

مصر در یک قدمی جنگ داخلی قرار گرفت.

* رئی��س جمهور لبنان: دولتی را تایید می کنم که 

حزب اهلل عضو آن باشد.                     صفحه آخر

کشف 100 تن مواد منفجره
در یک محله شیعه نشین پاکستان

* »هادی باغبانی« که برای ساخت مستندی از بحران سوریه به این کشور سفر کرده بود، در درگیری های مناطق 
حاشیه ای دمشق توسط تروریست های تکفیری جبهه النصره به شهادت رسید.

* انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران ایران از سازمان های بین المللی مدعی حقوق بشر می خواهد به اینگونه 
جنایات گروهک های تروریس��تی تح��ت حمایت آمریکا و همپیمانانش، خاتم��ه داده و در مقابل اینگونه اقدامات 
حیوانی و وحشیانه، سکوت مرگبار خود را پایان دهند.                                                                 صفحه3

* مدیرعامل بانک مس��کن: سقف اعتبار تسهیالت 

مس��کن مه��ر 50 هزار میلی��ارد تومان اس��ت که 

طب��ق برآوردها مبلغ مورد نیاز ب��رای اجرای طرح 

مسکن مهر هم بیشتر از آن نخواهد بود.

* نخس��تین محموله نفت ایران پس از 4 ماه وقفه 

تحویل هند شد.

* وزارت صنع��ت: تبلیغ��ات ف��روش خودروه��ای 

آمریکایی غیرقانونی است.                    صفحه4

مردم نگران نباشند
تسهیالت مسکن مهر ادامه دارد

* 4 س��ال پس از فتنه سال 88، 
مس��ئول ام��ور ایران در ش��ورای 
امنیت ملی آمریکا در دولت بوش، 
ب��ر دروغ ب��ودن ادع��ای تقلب در 

انتخابات کشورمان اعتراف کرد.
* هیالری مان لورت: هیچ مدرکی 
وج��ود ن��دارد که نش��ان دهد در 
انتخابات ریاست جمهوری 2009 
)سال 88( ایران تقلب شده است.

آمریکایی ها سرانجام اعتراف کردند

ادعای تقلب در انتخابات ایران
زمینه سازی برای دخالت آمریکا بود

* ادعای تقلب زمینه سازی برای دخالت های آمریکا در تحوالت ایران بود.
* اوبام��ا فرص��ت بهبود روابط با ای��ران را به دلیل تالش ب��رای ایده تغییر 
حکومت در جمهوری اسالمی و حمایت از گروه های تروریستی از دست داد.
* اوباما در سال 2009 )پس از انتخابات سال 88 در ایران( نمی دانست چه 
کند ولی س��رانجام مشاورانش او را متقاعد کردند که از تظاهرات کنندگان 
حمایت کند!                                                                   صفحه3

صفحه2 صفحه2

پیام های متقابل 
بهارستان و پاستور

با حکم رئیس قوه قضائیه

قاضی سراج
رئیس سازمان بازرسی کل کشور شد
* قاضی ناصر س��راج از قضات با سابقه و خوشنام قوه قضائیه است که 

قضاوت پرونده فساد مالی سه هزار میلیاردی را برعهده داشت.
* ناصر س��راج: اولویت اول بنده در س��ازمان بازرسی کل کشور اجرای 
عدالت در همه زمینه ها است.                                          صفحه2

* در پی اس��تفاده تروریس��ت ها از سالح شیمیایی در مناطق اطراف دمشق 
دستکم 635 نفر که بیشتر آنان زن و کودک بودند کشته شدند.

* در حمالت شیمیایی تروریست ها به غوطه شرقی و غربی در حومه دمشق 
تعداد زیادی از ساکنان این مناطق دچار حالت خفگی شدند و پس از مدتی 

جان خود را از دست دادند.
* تروریست ها در کاظمین هم قصد داشتند با گازهای شیمیایی شیعیان را به قتل 

برسانند که با هوشیاری نیروهای امنیتی عراق این توطئه ناکام ماند.
* تروریس��ت های سوری 19 ماه مارس نیز در حوالی حلب با استفاده از گاز 

سارین شماری از غیرنظامیان را کشته بودند.
* گزارش استفاده تروریست های سوری از گاز سارین در همان ایام از سوی 

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل قرائت شد.
* کمیته تحقیق سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در سوریه و دادستان 
کل سابق جنایات جنگی اردیبهشت ماه سال جاری تأیید کرد که شورشیان 

از این گازهای سمی استفاده کرده اند.
* ای��االت متحده آمریکا به همراه انگلیس و فرانس��ه در آن برهه نیز ارتش 

سوریه را متهم به استفاده از این گازهای سمی کرده بودند!
* انتشار این اخبار با این هدف صورت می گیرد که کمیته تحقیقات شیمیایی 

سازمان ملل نتواند به ماموریت خود در سوریه عمل کند.
* مش��اور رس��انه ای نخس��ت وزیر س��وریه: ارتش��ی که در زمینه ه��ای نظامی به 
موفقیت های بزرگی دست پیدا کرده نیازی به استفاده از سالح های شیمیایی ندارد.

* ناظران سیاس��ی: س��وریه که از سوی کشورهای غربی و عربی تحت فشار 
است به چنین کار غیرانسانی دست نمی زند.                         صفحه آخر

با نفی تقلب
آبرویی برای ما باقی نگذاشتید!


