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

92/210-MM مناقصه شماره M-8940053-MM شماره تقاضا و مناقصه: تقاضای شماره
»GE« شرح مختصر اقالم درخواستی: تامین قطعات یدکی توربین ساخت شرکت

مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: مبلغ تضمین ش��رکت در مناقصه به میزان 1،510،000،000 ریال 
می باشد.

نوع تضمین ش�رکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حس��اب شرکت مجتمع گاز 
پارس جنوبی

تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط: 92/11/1
آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: 92/12/3

تاریخ گشایش پاکات فنی: 92/12/6
تاریخ گشایش پاکات مالی: 92/12/20

آدرس و تلفن مناقصه گزار: استان بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مجتمع 
گاز پارس جنوبی، فاز 2 و 3 ، مدیریت بازرگانی، اداره خرید

- مناقصه گران می توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتر به س��ایت WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با 
شماره تلفن 07727312206- 07727312276 تماس حاصل فرمایند.

شرکت ملی گاز ایران
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
 نوبت اول 

روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
2081 م الف

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  
مورخ 1392/7/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی 

به 91/12/30 به تصویب رسید.
مؤسس��ه خدمات حس��ابداری و مش��اوره مدیری��ت امین 
محاس��ب قرن به شناس��ه ملی 10320384696 به سمت 
بازرس اصلی و محمود رمضانی گش��ت رودخانی به کدملی 
2668952883 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار 
تاسیسات نگین قرن شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 424973 و شناسه ملی 10320767374

م الف 89803

بارکد 2793676

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق  العاده 

مورخ 1392/6/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

صورت ه��ای مالی س��ال 91 به تصویب رس��ید آقایان داود 

کاغذچ��ی کدملی 1551850011، مس��عود نونژاد کدملی 

1286631769 و مجی��د نونژاد کدمل��ی 1281790907 

ب��ه عن��وان اعض��ای هیئت مدی��ره ب��رای مدت دوس��ال 

انتخ��اب گردیدند. آق��ای امی��ر بهمن متق��ی زاده کدملی 

1375778455 به عنوان بازرس اصلی و خانم لیال جعفری 

کدملی 1286126681 به عنوان بازرس علی البدل شرکت 

برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

بارکد 2883256

آگهی تغییرات شرکت مهندسی سازندآب
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 84328

 و شناسه ملی 10300031999

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

م الف 90530

آگهی تغییرات شرکت صنایع مفتولی تهران گستر 
سهامی خاص به شماره ثبت 121538 

و شناسه ملی 10101650566

بارکد 2458873

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/7/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

شرکت مذکور منحل اعالم گردید آقای میربهزاد طاهری اطاق سرا به 
کدملی 2060650021 به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید و آدرس 
محل تصفیه ته��ران، بلوار مرزداران، مجتم��ع حکمت، طبقه همکف 

کدپستی: 1464797111

م الف 81801

آگهی تغییرات شرکت پاس آداک 
شرکت  سهامی خاص به شماره ثبت88464 

و شناسه ملی10101328708

بارکد2503420

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی  سالیانه مورخ 1392/4/25 
تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د: روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج 
آگهی های ش��رکت تعیین ش��د. ترازنامه و حساب س��ود و زیان سال 
مالی91 به تصویب رس��ید. مهدی زهرایی به کدملی 0052656020 
بعن��وان بازرس اصل��ی و ابوالفضل رج��ب زاده نوجه ده��ی به کدملی 
0052838498 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب 

گردیدند.

م الف83502

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1392/6/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

خانم س��یمین ماف��ی به کدملی 0057125783 بس��مت رئیس 

هیئت مدیره و خانم ش��هناز پیردیر ب��ه کدملی 0072813296 

به س��مت مدیرعامل و عضو هیئت مدی��ره و آقای ایوب مافی به 

کدملی 5089309159 بسمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب 

گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور به امضاء رئیس هیئت مدیره 

و مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. آقای محمد 

حسین رومیانی با کدملی 0063167281 به سمت بازرس اصلی 

و خانم قزل داودی س��راگلی با کدملی 5709310115 به سمت 

بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال مال��ی انتخاب گردیدند. 

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت آگهی شرکت انتخاب گردید.

بارکد 2967785

آگهی تغییرات شرکت قزل االی وحدت
 سهامی خاص به شماره ثبت 113100

 و شناسه ملی 10101567594

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

م الف 89831

فوق الع��اده  عموم��ی  مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 

مورخ1392/1/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

 س��رمایه ش��رکت از مبلغ15،000،000،000ریال به مبلغ 

40،500،000،000ری��ال منقس��م به 1،500،000 س��هم 

با ن��ام 27000ریال��ی از طری��ق آورده نقدی س��هامداران 

افزای��ش یاف��ت ک��ه مبل��غ 25،500،000،000ریالی طی 

گواهی بانکی بش��ماره79 مورخ 92/1/19 بانک ملی شعبه 

میدان امام حس��ین به حس��اب واریز گردید و ماده مربوطه 

در اساس��نامه اصالح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش در 

تاریخ 92/8/12 تکمیل امضاء شد.

بارکد2515535

آگهی تغییرات شرکت مولدان صنایع شیمی 
سهامی خاص به شماره ثبت172617 

و شناسه ملی10102150458

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

م الف 83504

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی س��الیانه مورخ 

1392/7/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای محمدکاظم میرس��راجی به ش��ماره ملی 0934675406 و 

خانم مریم س��ادات به ش��ماره ملی 0934675406 به ترتیب به 

س��مت بازرس اصل��ی و علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب 

گردیدند.

اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: 

آقایان سیدمحس��ن س��ادات به ش��ماره مل��ی 0041943430 

س��یدمجید سادات به ش��ماره ملی 0044015925 سیدمرتضی 

س��ادات به ش��ماره ملی 0059733519 و س��یدمحمد سادات 

اصفهانی به شماره ملی 0059816767 

روزنامه کثیراالنتش��ارکیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین 

گردید.

بارکد 3026323

آگهی تغییرات شرکت تجهیزات پزشکی رئوف شفا 
سهامی خاص به شماره ثبت 148745

 و شناسه ملی 10101916070

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

م الف 89828

به اطالع عموم می رس��اند: پروانه سبز 
گمرکی به شماره 2184934 و شماره 
کوتاژ 2102744 به تاریخ 86/11/17 
متعلق به شرکت ملی نفت ایران مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

نوبت اول

م الف4150

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1392/1/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

 0041129911 ک.م  حس��ینی  ح��اج  مجتب��ی  آقای��ان 
مدیرعام��ل و عضو هیئت مدیره محمدحاج حس��ینی ک.م 
0041254651 رئیس هیئت مدیره مصطفی حاج حسینی 
ک.م 0031750850 عض��و و نای��ب رئی��س هیئت مدیره 
مرتضی ح��اج حس��ینی ک.م 0041094441 عضو هیئت 
مدیره و کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور از قبیل چک س��فته 
بروات و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای 

هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت مولدان صنایع شیمی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 172617 

و شناسه ملی 10102150458

م الف 83495

بارکد 2515117

راه
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خبر ویژه

صفحه2

یادداشت روز

صفحه2

* اگر مذاکرات قرار است ادامه یابد باید از زیاده خواهی اجتناب شود.
* دولت آمریکا حق ندارد مشکالتش را با هزینه ایران حل کند.

صفحه10

* مردم بحرین: آل خلیفه دیگر مشروعیت ندارد.
* تا سرنگونی پادشاه به مبارزه ادامه خواهیم داد.  

* تظاهرکنندگان علیه حضور نظامی کشورهای بیگانه 
شعار دادند و خواستار خروج آنها از بحرین شدند.

* مام��وران امنیت��ی آل خلیف��ه با اس��تفاده از گاز 
اشک آور و گلوله های ساچمه ای تعدادی از معترضان 

را مجروح کردند.
                                                    صفحه آخر

* چند کش��ور اروپایی در حمایت از فرانسه به 

آفریقای مرکزی نیروی نظامی می فرستند.

* 500 کشته و 800 مجروح در درگیری های 

پس از کودتای سودان جنوبی.

اتری��ش خش��م  در  عل��وم  وزارت  * ح��ذف 

دانشجویان را برانگیخت.

* اتباع 70 کشور در کنار تروریست ها با ارتش 

سوریه می جنگند.                       صفحه آخر

االهرام: آمریکا
با عوامل مصری خود در تماس است

* معاون وزیر صنعت و تجارت: ذخایر کاالهای 

اساسی ایده آل است.

* وزی��ر نیرو: آب ش��یرین را ب��ا قیمت خوب 

بخش خصوصی می خریم. از

* تشکیل کارگروه پیگیری کرسنت در دولت.

* درآم��د 120 میلیارد تومان��ی دولت جدید 

واردات خودرو فقط در یک ماه. از

صفحه4

رکود بازار مسکن
تا سال آینده ادامه خواهد داشت

تظاهرکنندگان: بحرین را
از چنگ آل سعود و آل خلیفه آزاد می کنیم

عراقچی:

مذاکرات فنی ایران و 5+1
امروز در ژنو از سر گرفته می شود

 در جمع مسئوالن عالی قضایی

آیت اهلل الریجانی: با تفسیر آمریکا
هیچ عاقلی توافقنامه ژنو را امضا نمی کند

* رئیس قوه قضائیه در جلس��ه مسئوالن عالی قضایی: اگر بناست همچنان 
تحریم  ها ادامه یابد چه فرقی می کند که بهانه آن، فعالیت هس��ته ای کشور 
باش��د یا ادعاهای حقوق بشری یا اتهام دفاع از تروریسم؟ این رویکرد همان 

بداخالقی سیاسی است که از آمریکایی  ها و اروپایی  ها سراغ داریم.
* تفس��یر مقام��ات آمریکایی، توافقنام��ه ژنو را »لغ��و و بی معنی« می کند
زیرا هیچ انسان عاقلی زیر بار چنین توافقی نمی رود که از یک جهت تحریم هایی 

برداشته یا متوقف شود و به بهانه ای دیگر تحریم های جدیدی وضع شود.
* این رفتار مویدی است بر ریشه های بی اعتمادی عمیقی که ملت ایران به 

آمریکا و هم پیمانانش دارد.
* از وزی��ر ام��ور خارجه و تی��م مذاکره کننده می خواهیم ک��ه در مذاکرات 
آتی خود با طرف غربی، شفاف س��ازی کنند تا امکان تکرار چنین تفسیرهای 

»نامعقولی« فراهم نشود.
* در مت��ن توافق باید تصریح ش��ود که وضع تحریم  ه��ا از هر منظری باید 
متوقف ش��ود هرچند که ممکن است بداخالقی های سیاسی ادامه پیدا کند 
البته اطمینان داریم که تیم مذاکره کننده نیز زیر بار تفسیرهای غیرعقالنی 

از توافقات نخواهد رفت.
* ملت ایران نیز از توافقی که در چارچوب عزت نظام و مصالح کش��ور باشد 

و از خطوط قرمز نظام عبور نکند، حمایت خواهد کرد.
* مقام ه��ای آمریکایی از هزاران کیلومتر دورت��ر خود را به جمع معترضان 
اوکراین می رسانند و در امور داخلی یک کشور دخالت می کنند، اما به روسیه 

که کشور همسایه اوکراین است می گویند حق دخالت ندارد.
* متاسفانه برخی از رسانه ها از قول بنده نوشتند مخالفت با اعدام مخالفت با 
اسالم است، در حالی که سخن بنده در باب قصاص و حدود بود و اعدام هایی 
که مصداق فساد فی االرض است.                                                  صفحه2

عضو موسس حزب اهلل لبنان:

ایران از رحلت رسول اکرم)ص( تاکنون 
موفق ترین تجربه نظام اسالمی است

* آینده از آن اندیش��ه سیاس��ی اس��المی مبتنی بر مقاوم��ت، خداجویی، 
انسانیت و شناخت است.

 * توافق ژنو چهره واقعی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی را آشکار  کرد 
و برای همه روش��ن ش��د که ادعای آنها درخصوص اندیشه تروریسم شیعه 
نفاقی بیش نیس��ت. زیرا در مضمون این توافق، مسالمت آمیز بودن برنامه 

ایران برای جهانیان ثابت شد.
* هدف از ایجاد ناآرامی در س��وریه سرنگونی اسد نیست، بلکه هدف تضعیف و 
نابودی محور مقاومت در منطقه است و چون توانایی رویارویی مستقیم با ایران 
و حتی حزب اهلل را نداشتند، حلقه واسط این محور یعنی سوریه را انتخاب کردند.

* آنچ��ه در  تحوالت کش��ورهای 
عرب��ی اتف��اق افت��اده این اس��ت 
ک��ه ملت ها ش��روع به مش��ارکت 
سیاس��ی ی��ا درخواس��ت تغیی��ر 
کردن��د  اس��تبدادی  نظام ه��ای 
دالیل این حرکت ها بس��یار است؛ 
مهمترین آنه��ا موفقیت ایران در 
ارائه یک الگو و تجربه اس��المی و 

ضداستعماری است.
صفحه10

روحانی تکلیف سران فتنه را
25 بهمن معلوم کرده است

تشییع باشکوه پیکر 3 شهید حمله تروریستی عراق در شهرکرد
صفحه3


