
مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران- مدیریت بازرگانی
موضوع مناقصه: خرید تعداد 100 دستگاه تقطیر با کارکرد دستی

DSS-88096-TR طی تقاضای شماره
تاریخ، مهلت، نشانی محل دریافت و تحویل استعالم کیفی مناقصه گران:

از کلی��ه تولیدکنن��دگان مربوط��ه دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ انتش��ار آخری��ن آگهی روزنامه با 
مراجعه به سایت های WWW.MONAGHESE.NIOPDC.IR  ،WWW.IETS.MPORG.IRبخش مناقصات 
س��تاد نس��بت به تکمیل فرم ارزیابی کیفی مربوط به مناقصه گران اقدام و این فرم را بهمراه س��ایر مدارک درخواستی به اداره 
خریدهای داخلی این شرکت واقع در تهران- خیابان ایرانشهر شمالی- روبروی پارک هنرمندان- جنب خیابان برادران شاداب- 

پالک1- طبقه دوازدهم تحویل نمایند.
تلفن های تماس: 84121033-88327085

تضمین ش�رکت در مناقصه: مبلغ 43/800/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا ارائه اصل رس��ید واریز وجه نقد به 
حساب این شرکت قابل ارائه می باشد.

نوبت دوم

م الف 4047

فراخوان مناقصه عمومی
یک سازمان دولتی در نظر دارد اقالم مازاد بر نیاز خود  دومرحله ای

را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.
الف( اقالم ضایعات

شامل: ضایعات و سفاله آهن، ضایعات و سفاله آلومینیوم، 
ضایعات و س��فاله فسفر برنز، س��فاله آلیاژ مس تنگستن، 
ضایعات چدن، سیم وایر کات مستعمل، پلیمر مستعمل، 
پال��ت چوبی، روغن س��وخته، ضایعات ل��وازم برقی، انواع 
الس��تیک، انواع بشکه های فلزی و پالستیکی، خاک زغال 

گرافیت، پیت حلبی و...
ب( اقالم اسقاط

1- اقالم کامپیوتری اسقاط
2-اقالم متفرقه اسقاط

د( اقالم راکد )نو(، بالاستفاده و مازاد
1-اقالم برقی راکد

2-قطعات و لوازم یدکی دستگاه های تراش راکد
3-اقالم شیمیایی آبکاری مازاد

4-جعبه چوبی بالاستفاده
از متقاضیان ش��رکت در مزایده دعوت می ش��ود از تاریخ 
درج آگهی به مدت 5 روز کاری )بجزء روزهای پنجشنبه، 
جمع��ه و تعطیالت رس��می( از س��اعت 8 صب��ح الی  15 
بمنظور دریافت اسناد مزایده و رویت اقالم با شماره تلفن 

77309729 تماس حاصل نمایند.

»آگهی مزایده شماره 6250«

م الف 4077

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی  بطور فوق العاده 

مورخ1392/6/19 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: آقای مسیح 

هاش��می خوراس��گانی ب��ه ش��ماره مل��ی 0031109901 

ب��ه عن��وان ب��ازرس اصل��ی و خان��م ش��هرزاد جل��ی ب��ه 

ش��ماره ملی0071076931 ب��ه عنوان ب��ازرس علی البدل 

برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

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

آگهی تغییرات شرکت پارس دیدگان 
سهامی خاص به شماره ثبت223886 

و شناسه ملی10102651051

م الف81229

بارکد 2093759

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه 

م��ورخ 1392/4/27 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د: آقای 

امین هادی به ش��ماره مل��ی 52014 00761 به عنوان 

بازرس اصلی و آقای س��یاوش س��عیدی به شماره ملی 

0070175322 ب��ه عنوان ب��ازرس علی البدل برای یک 

سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت نش��ر آگهی های ش��رکت انتخاب شد. تراز حساب 

سود و زیان سال 1391 بتصویب رسید.

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

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی نوین سازان هیدوج 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 330495 

و شناسه ملی 10103674384

م الف 81237

بارکد 2150631

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی  بطور فوق العاده 
مورخ1392/6/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

ترازنام��ه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مال��ی منتهی به 
1391/12/30 به تصویب رسید. مؤسسه خدمات حسابداری 
و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به شماره ثبت26407 
به س��مت بازرس اصل��ی و آق��ای محمود رمضانی گش��ت 
رودخانی به ش��ماره ملی 2668952883 به س��مت بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان برای درج آگهی های ش��رکت 

تعیین گردید.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن
 سازه پایدار پردیس کوهپایه سهامی خاص 

به شماره ثبت390288 و شناسه ملی10320410190

م الف 81786

بارکد2369668

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 91/12/30 

به تصویب رس��ید. مؤسس��ه خدمات حس��ابداری و مشاوره 

مدیریت امین محاسب قرن به شناسه ملی10320384696 

به سمت بازرس اصلی و محمود رمضانی گشت رودخانی به 

شماره ملی2668952883 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یکس��ال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار 
آرامش گستران آتیه سهامی خاص 

به شماره ثبت390290 و شناسه ملی 10320410230

م الف81802

بارکد2458559

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی فوق العاده مورخ 

1392/4/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و مرتضی 

روحانی نژاد کدملی 0385163312 به عنوان مدیر تصفیه 

ب��ه مدت 3ماه انتخاب ش��د. آدرس مح��ل تصفیه خیابان 

س��تارخان- خیابان کاش��انی پور- کوچ��ه اردالن- کوچه 

جلی��ل مق��دم- کوک��ب دوم پ��الک 1 واحد3 کدپس��تی 

1453883755 می باشد.

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

آگهی انحالل شرکت مهرازی آبام 
سهامی خاص به شماره ثبت 298885 

و شناسه ملی 10103358303

م الف 81225

بارکد 2026214

به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1392/4/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 90 تصویب شد.
روزنامه  کثیراالنتش��ار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب شد.
آقای اصغر ایمانی به شماره ملی 0052605167 به عنوان 
بازرس اصلی و خانم مرضیه درویش یکتائی به شماره ملی 
1375927655 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 پرورش دنیای رایانه آریان 
سهامی خاص به شماره ثبت 226704 

و شناسه ملی 10102678705

م الف 81238

بارکد 2151843

آگهی تصمیمات شرکت پایانه های داده ای نوین 
سهامی خاص بشماره ثبت207172 

و شناسه ملی10102487822

بارکد 2472132

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

بموجب صورتجلس��ه مجمع عادی بطور فوق العاده مورخ 1392/1/31 
تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ گردی��د: اعض��ای هیئت مدیره ب��رای مدت 
دو س��ال بق��رار ذی��ل انتخ��اب گردیدن��د: آقای��ان عل��ی صمیمی با 
ک م0089896513- مرتضی محمدی با ک م0089905997- حمید 
دانشور با ک م 0324074832- احمد بشارتی با ک م1145643538- 

اکبر محسنی با ک م0089891635

م الف 81797

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی س��الیانه 
م��ورخ1392/4/24 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د: خانم لیال 
عابدی به شماره ملی0067577806 بعنوان بازرس اصلی و 
آقای داور قانع مقدم به ش��ماره ملی 1671350790 بعنوان 

بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب س��ود و زیان سال مالی1391 به تصویب 

رسید.
 اعضای هیئت مدیره به مدت دو س��ال به قرار ذیل انتخاب 

گردیدند
آق��ای علیرض��ا روحانی به کدمل��ی0937471879 و آقای 
ابراهیم اسدمنصف به کدملی2753444501 و شرکت صنایع 
همراه رس��ا به شناس��ه ملی 10100949715 به نمایندگی 

آقای محمدیوسف روحانی به کدملی5309936211

بارکد2485877

آگهی تغییرات شرکت اکتشاف و فرآوری لیتیوم 
پارس سهامی خاص به شماره ثبت365574 

و شناسه ملی 10320161123

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

م الف83498

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره م��ورخ 1392/7/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ال��ف( آقای ناص��ر یزدآب��ادی ورنوس��فادرانی ب��ه  کد ملی 
0050874993 ب��ه نمایندگ��ی از مؤسس��ه خدمات تأمین 
اقالم مصرفی کارکنان ناجا به شناسه ملی 10100480728 
بج��ای آقای خلیل یس��ایی به س��مت عضو هیئ��ت مدیره و 
آق��ای عباس اکب��ری پازکی به کد مل��ی 6589666245 به 
نمایندگی از مؤسس��ه صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن 

به شناس��ه ملی 10100554480 بج��ای آقای بهروز رجبی 
به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای سعید شکری پور به کد 
ملی 3874386783 به نمایندگی از بانک قوامین به شناسه 
ملی 10100336120 بجای آقای جمش��ید محمدزاده ویژه 
به س��مت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب 

گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن 
سهامی خاص به شماره ثبت 83950 و شناسه ملی 10101285457

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

بارکد 2793885

م الف 89802

سال هفتادو دوم q  شماره q 20667  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نيازمندي های ویژه تهران( سه شنبه 26 آ ذر q  1392 14 صفر q  1435 17 دسامبر2013

خبر ویژه

صفحه2

یادداشت روز

* 4س��ال حبس و 300 ضربه شالق برای یک 

فعال سیاسی مخالف آل سعود.

* فری��اد »س��رنگون ب��اد حمد« در سرتاس��ر 

بحرین.

* ش��هادت رئیس جنبش فقه شیعه در الهور 

پاکستان.

* شلیک سربازان مرزی لبنان به روی نظامیان 

متجاوز اسرائیلی.                         صفحه آخر

گزارشپرستیوی
ازتجهیزتروریستهادرسوریهبهسالحشیمیایی

صفحه2

* تورج فتحی کارش��ناس منابع: بحث خشکسالی، کمبود 

بارندگی ها و کاهش ذخایر از یک طرف و سوء مدیریت مصرف 

هم از طرف دیگر مشکالت را دوچندان کرده است.

* میزان بارندگی س��االنه ما تنها یک س��وم اس��تاندارد 

بارندگی در سال است. 

* کارشناس مدیریت مصرف سازمان آب تهران: براساس 

اعالم بان��ک جهانی 70 درصد بیش��تر از الگوی جهانی 

آب مصرف می کنیم.

* مصرف آب در کش��ور ما با توجه به س��رانه مصرف و 

جمعیت چندان هدفمند نیست.                  صفحه5

گزارشروزکیهان؛الگویمصرف
درانتظاراصالح

رئیس جمهور در جشنواره ملی تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر:

آمریکا هم می داندکه حذف برنامه هسته ای ایران ممکن نیست

حرکت میلیونی زائران حسینی)ع(
به سمت کربال

صفحه3

* وزی��ر امور خارجه در گفت وگو با س��ی بی اس: ما ب��ه اجرای توافقنامه 
هس��ته ای ژنو همچنان پایبندیم اما معتقدیم که هر دو طرف باید به آن 

پایبند باشند.
* اخبار مرگ مذاکرات هس��ته ای بسیار مبالغه آمیز است اما مذاکرات با 

مانع روبه رو شده است.
* ظریف در مصاحبه با واشنگتن پس��ت: ب��ه نظر من نگرانی قانونگذاران 

آمریکایی در مورد توافق ژنو طبیعی است.
* من طی روزهای اخیر با مقامات آمریکایی، مقامات اعضای کشورهای 

گروه 1+5 و نیز کاترین اشتون در تماس بودم.
* آنچه از جان  کری و خانم اش��تون شنیده ام این است که آنها به نهایی 

کردن فرایند ژنو با هدف دستیابی به یک توافق جامع متعهد هستند.
* باالتری��ن اص��ل در یک حکوم��ت مذهبی حکم صادر ش��ده از جانب 
ولی فقیه اس��ت که غیرقابل رد اس��ت و حکم این اس��ت که تس��لیحات 

هسته ای حرام هستند.
* ما با آمریکا به غیر از مس��ائل هس��ته ای درب��اره چیز دیگری صحبت
 نکرده ایم.                                                                          صفحه2

ظریف در مصاحبه با رسانه های خارجی:

مذاکرات هسته ای از مسیر خارج شده 
ولی نمرده است

* وحی��د احمدی رئیس کمیت��ه روابط خارجی مجلس: هی��چ جای دنیا 
اینگونه عمل نمی کنند که هیئت پارلمانی، مهمان هیئت حاکمه کش��وری 
باشد اما در آن کشور با اپوزیسیون و افراد کددار که در زمین دیگران بازی 

می کنند دیدار داشته باشند.
* کمیس��یون امنیت ملی پس از بازگشایی مجلس این موضوع را پیگیری 

می کند.
* محمد کوثری: دیدار هیئت پارلمانی اروپایی با عناصر فتنه 88 نشان دهنده 
آن اس��ت که به هیچ وجه نمی توان به کس��انی که روحیه استکباری دارند 

اطمینان کرد و دستگاه های امنیتی و وزارت خارجه باید پاسخگو باشند.

دیدارهیئتپارلمانیاروپابافتنهگران
درمجلسپیگیریمیشود

* سیدحسین نقوی حسینی: کسانی 
که هیئت پارلمانی اروپا را به سفارت 
یونان منتقل کرده و با استقرار افراد 
مس��ئله دار و فعال فتنه در س��فارت 
یون��ان ای��ن دی��دار را برنامه ری��زی 

کرده اند باید پاسخگو باشند.
* محمدحس��ن آصف��ری: مرکز 
اختیاری  مجل��س  پژوهش ه��ای 
نداش��ت ک��ه از هیئ��ت پارلمانی 
اروپایی دعوت کند.         صفحه10

* امروز دمای 24 استان کشور به زیر صفر می رود.
* هوای تهران با 9 درجه کاهش به 3- و 4- می رس��د و سرمای تهران 
تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.                                   صفحه11

دمای 24 استان 
زیر صفر می رود

* بیش از 600 کاروان پیاده و سواره فقط از شهرها و روستاهای عراق به سمت کربالی معلی در حرکت هستند.
* هرچه زائران به شهر کربال نزدیک تر می شوند بر شمار آنها افزوده می شود.

* پیش بینی می شود شمار عزاداران روز اربعین در کربال از مرز 7 میلیون نفر فراتر برود.
* از ایران نیز حدود نیم میلیون نفر برای حضور در مراسم اربعین به سمت کربال در حرکت هستند.    صفحه آخر

متنوواقعیت
* تهدیدهای اقتصادی امروز حاصل خوش بینی مفرط به خارج استیکسند

* اگر اعتدال این است پس هاشمی تندروی می کند
* آب برای ما یا نان برای آنها؟!

زد و بند با تامین اجتماعی
 از نوع اصالح طلبانه


