
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 دوم

م الف4150

  كيهان ورزشي قديمي ترين مجله ورزشي ايران 

شنبه هر هفته بصورت سراسري  منتشر مي شود

م الف 4173

قابل توجه مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده
آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز سال جاری، از طریق سامانه عملیات الکترونیکی به نشانی www.evat.ir 15 دی ماه 1392 می باشد.

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور 1822 مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1392/06/31 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای داود کاغذچی کدملی 1551850011 به عنوان رئیس 

هیئت مدیره و آق��ای مجید نونژاد کدملی 1281790907 

به عن��وان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مس��عود نونژاد 

کدملی 1286631769 به سمت مدیرعامل.

کلیه اس��ناد تعهدآور شرکت اعم از چک ها، سفته ها، بروات 

و قرارداده��ا کماکان با امضاء مش��ترک مدیرعامل و یکی از 

اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

بارکد 2883570

آگهی تغییرات شرکت مهندسی سازندآب 
سهامی خاص به شماره ثبت 84328 

و شناسه ملی 10300031999

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

م الف 90528

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1392/4/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

موسس��ه حسابرس��ی تدبی��ر محاس��ب آریا شناس��ه ملی 
10103875490 ب��ه عنوان بازرس اصلی و آقای نصرت اله 
صادقیان نائینی به ش��ماره مل��ی 1249395712 به عنوان 

بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی 1391 مورد 

تصویب قرارگرفت.
روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب شد.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت جویاب نو 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 43974 

و شناسه ملی 10100893281

م الف 89805

بارکد 2937249

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1392/4/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

ب��ه   1815636475 کدمل��ی  ب��ه  نفیس��ی زاده  مرج��ان 
س��مت رئی��س هیئت مدی��ره و یداهلل بازیاری ب��ه کد ملی 
6109888419 به س��مت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت 
مدیره و محمود شیخی به کدملی 3521099695 به سمت 

عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
امضاء کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل 
یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد. 
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آذین دشتستان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 277381 

و شناسه ملی 10320026406

م الف 89819

بارکد 2779894

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1392/6/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنام��ه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مال��ی منتهی به 
1391/12/30 به تصویب رس��ید. آقای مه��دی فرهادی با 
ک��د ملی 0051208067 به س��مت ب��ازرس اصلی و آقای 
عبدالمجی��د اس��دی با کد ملی 0043785573 به س��مت 
ب��ازرس علی البدل برای مدت یکس��ال انتخ��اب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان برای درج آگهی های ش��رکت 
انتخاب گردید. اعض��اء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 
دو س��ال انتخاب گردیدند: آقایان باب��ک غفاریان با کدملی 
0031821847 به س��مت رئیس و فرم��ان غفاریان با کد 
ملی 0451645383 به س��مت مدیرعامل و نایب رئیس و 
خانم منصوره کاش��ی طرقی با کد ملی 0932785077 به 
نمایندگی از طرف شرکت هتل بزرگ تهران به سمت عضو 
هیئت مدی��ره. کلیه اوراق و اس��ناد تعه��دآور از جمله چک 
و س��فته و ب��رات و غیره با امضاء مدیرعام��ل و نایب رئیس 

هیئت مدیره به تنهایی و با مهر شرکت می باشد.

بارکد3150844

آگهی تغییرات شرکت هتل سازان بزرگ تهران 
سهامی خاص به شماره ثبت 230227 

و شناسه ملی 10102712980

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

م الف 93147

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی نوب��ت دوم مورخ 

1392/4/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای س��یف اله پویا راد به کد ملی 4050941732 و آقای هومن 

قویمی ب��ه کد مل��ی 0040340988 و آقای حجت ال��ه آقازاده 

به ک��د ملی 0055384048 و آقای س��ید مرتض��ی طبائیان به 

کدمل��ی 0532036506 و آق��ای س��ید حمیدرض��ا کازرونیان 

3500262856 به س��مت اعض��ای اصلی هیئت مدی��ره و آقای 

ولی اله زرس��او به کد ملی 4431304452 و آقای ابراهیم حاجی 

فرجی به کدملی 0042281164 به سمت اعضا علی البدل برای 

مدت 2 سال انتخاب گردیدند. آقای داوود گهواره چی به کد ملی 

0048556068 به س��مت بازرس اصلی و آقای حس��ین کاظمی 

5209785602 به س��مت بازرس علی البدل برای مدت 1س��ال 

انتخاب گردیدند و ترازنامه و حس��اب سود و زیان سال مالی 91 

به تصویب رسید.

بارکد 3166135

آگهی تغییرات مؤسسه مالکین ساختمان بازار 
بزرگ میرداماد به شماره ثبت 3549 

و شناسه ملی 10100131351

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

م الف 93150

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1392/07/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

خانم حوریه ارغند به شماره ملی 1379664731 بسمت بازرس 

اصلی و آق��ای علیرضا مینازاده به ش��ماره ملی 0065240112 

بس��مت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 

آقای نصرت اله ناپلئونی به ش��ماره ملی 2296430864 به سمت 

رئی��س هیئت مدیره و آق��ای منصور ذوالفقاری به ش��ماره ملی 

2371682012 به سمت نائب رئیس و مدیرعامل و خانم مرضیه 

اصالنخان��ی به کدمل��ی 1728586240 به س��مت عضو هیئت 

مدی��ره و آقای مس��عود ذوالفقاری به کدمل��ی 0070877882 

به س��مت عضو هیئت مدی��ره و آقای امیر بیس��تونی به کدملی 

0057851190 به س��مت عضو هیئت مدی��ره و علی مهرآرا به 

کدملی 2871758621 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی 

رئیس��ی نافچی به کدملی 4621929542 به سمت عضو هیئت 

مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک س��فته بروات قراردادها 

و عقود اس��المی و اس��ناد بانکی و اعتباری ب��ا امضای مدیرعامل 

منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

بارکد 2883152

آگهی تغییرات شرکت مهندسین 
مشاور زاد پی گستران امروز 

سهامی خاص به شماره ثبت 205835 
و شناسه ملی 10102474713

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

م الف 90532

شرکت گاز استان تهران درنظر دارد تعمیر، بازسازی و کالیبراسیون 
کنتور و رگوالتورهای معیوب گاز مش�ترکین گاز اس�تان تهران را با 
مش��خصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط 

واگذار نماید.
1-شرح مختصر کار:

تعمیر، بازس��ازی و کالیبراسیون کنتور و رگوالتورهای معیوب گاز در سطح 
مناطق و نواحی گاز استان تهران.

2-مدت اجرا: مدت اجراء پروژه 365 )سیصدوش��صت و پنج( روز تقویمی 
می باشد.

3-محل تحویل کنتور: انبار گاز استان تهران می باشد.
4-می�زان تضمین ش�رکت در مناقصه: مبلغ 24،500،000 )بیس��ت و 

چهار میلیون و پانصدهزار( ریال می باشد.
5-نوع و میزان تضمین ش�رکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی معتبر 
براس��اس آئین نامه تضامین معامالت دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 
42956/ ت28493 ه مورخ��ه 11 آب��ان 1382 و اصالح��ات بع��د از آن 

درخصوص کارهای پیمانکاری.
6-مهلت اعالم آمادگی: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 92/10/16 

می باشد.
7-زمان توزیع اسناد مناقصه: روز چهارشنبه مورخ 92/10/25 می باشد.

8-زمان ارسال پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ 1/06 92/1 می باشد.
9-زمان گشایش پیشنهادات: روز دوشنبه مورخ 92/11/07 می باشد.

10-شرایط متقاضی:
داشتن شخصیت حقوقی.

داشتن تجهیزات و نیروی متخصص.
داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه.
داشتن گواهی انجام کار از سازمان های ذیربط.

داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی.
ثبت نام و اخذ کد اطالع رسانی مناقصات از معاونت برنامه ریزی و نظارت 

راهبردی ریاست جمهوری.
داش��تن توانائی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه و حسن انجام 

تعهدات طبق ضوابط کارفرما.
متقاضیانی که دارای ش��رایط مذکور در بند »10« فوق بوده و آمادگی اجرای 
پ��روژه را دارن��د، می توانند در مهلت تعیین ش��ده فوق الذکر، نس��بت به ارائه 
تقاض��ای کتبی خ��ود و دریافت فرم مش��خصات پیمان��کاران و ارائه فرم های 
تکمیل ش��ده مذکور بصورت الکترونیکی از س��ایت ش��رکت گاز استان تهران

 www.nigc-tpgc.ir به آدرس تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش خیابان 
اراک، ساختمان شماره 160، طبقه چهارم، بلوک7، امور قراردادها مراجعه نمایند. 

روابط عمومی
 شرکت گاز  استان تهران

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان تهران )سهامی خاص(

نوبت اول

م الف 4144

سال هفتادو دوم q  شماره q 20672  تکشماره 5000 ريال12صفحه ) به اضافه16صفحه ويژه نامه خودرو و نیازمندي های ويژه تهران( سه شنبه3 دی q  1392 21 صفر q  1435 24 دسامبر2013

خبر ویژه

صفحه2

یادداشت روز

رهبر معظم انقالب در جمع دانشجویان عزادار:

صفحه3کشور و آینده آن متعلق به جوانان است

* حمله سنگین ارتش به مخفیگاه تروریست ها در 

2 شهر بزرگ سوریه.

* آمری��کا برای مداخله نظامی در س��ودان جنوبی 

آماده می شود.

* انفج��ار مهی��ب در تل آوی��و صهیونیس��ت ها را 

به وحشت انداخت.

* س��اکنان پایتخت آفریقای مرکزی علیه فرانسه 

به خیابان ها ریختند.                           صفحه آخر

حضور 20 میلیون زائر حسینی)ع(
در بزرگترین تجمع انسانی جهان

* رئیس س��ازمان توس��عه تجارت: تعرف��ه واردات 

خودرو تغییر نمی کند.

* مع��اون وزیر نیرو از ثابت ماندن تعرفه آب و برق 

خبر داد.

* عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: با عرضه مستقیم 

محصوالت کشاورزی دست دالالن کوتاه می شود.

* مع��اون وزی��ر اقتصاد دول��ت خاتمی: دول��ت روحانی 

امیدهای اقتصادی داد ولی در عمل کاری نکرد.  صفحه4

برنامه دولت برای تثبیت
قیمت لبنیات اعالم شد

صفحه2

اظهارات دوپهلوی کاظم جاللی
درباره دیدار هیئت اروپایی با فتنه گران

* ش��اخص ذرات معلق کمتر از 2/5 میکرون در حال حاضر روی عدد 
147 ایس��تاده است و پیش بینی می ش��ود هوای تهران امروز و فردا به 
شرایط اضطرار برسد.                                                  صفحه11

سازمان محیط زیست اعالم کرد

هوای تهران  در آستانه اضطرار

* جاماندگان پیاده روی از نجف تا کربال با دل های س��وخته و با چش��مانی اش��کبار مسیر 14 کیلومتری از میدان 
امام حسین)ع( تا حرم عبدالعظیم حسنی)ع( را طی کردند و به زیارت اربعین پرداختند.

* تجمع عزاداران سیاه پوش با پرچم و تصاویر عاشورایی همراه بود و جمعیت لبیک یاحسین)ع ( گویان و با چشم های اشک آلود 
از میدان امام حسین)ع( به طرف میدان شهدا حرکت کردند. هرچه زمان می گذشت بر تعداد جمعیت افزوده می شد.  صفحه3

راهپیمایی شیفتگان اباعبداهلل)ع(
از میدان امام حسین)ع( تا حرم حضرت عبدالعظیم

اعتراف کلینتون بار دیگر نظر کیهان را ثابت کرد

 اسرائيل با هماهنگی آمريکا
عليه توافق ژنو ساز مخالف می زند

چرا زبان آقای صانعی
 به برائت از دولت آمریکا نمی چرخد؟

* هی��الری کلینتون وزیر خارجه س��ابق آمریکا ط��ی اظهاراتی که در یک 
نشس��ت محرمانه در واشنگتن صورت گرفت از تقسیم کار آمریکا و اسرائیل 

در قبال موضوع هسته ای ایران و توافقنامه ژنو پرده برداشت.
* در حالی که مقامات رسمی آمریکا ادعا می کنند با مواضع و سخنان تند نتانیاهو 
پیرامون توافقنامه ژنو مخالف هس��تند، هیالری کلینت��ون تصریح کرد نگرانی های 
آشکار اسرائیل از توافق ژنو خوب و به دیپلماسی آمریکا در قبال ایران کمک می کند.

* کلینت��ون تاکید کرد نقش اس��رائیل و اظهار نگرانی ها درب��اره توافق ژنو، باعث 
می شود تا آمریکا بتواند به ادامه فشارها بر ایران و همپیمانان این کشور ادامه بدهد.

* پی��ش از این و مقارن ب��ا فضای مذاکرات هس��ته ای در ژنو، کیهان بارها 
گوش��زد کرده بود که میان آمریکا و اس��رائیل یک تقسیم کار صورت گرفته 
است و مخالفت و سر و صدای نتانیاهو با توافق ژنو صوری و غیرواقعی است.

* س��خنان اخیر وزیر س��ابق ام��ور خارجه آمری��کا، مبنی بر تقس��یم کار 
واش��نگتن-تل آویو در مذاکرات هس��ته ای ایران و1+5  سند دیگری است بر 

درستی موضع کیهان.
*  این موضع کیهان با حمالتی در داخل و خارج مواجه ش��د و فضاسازی ها به 
سمتی رفت که کیهان با رژیم اسرائیل هم نظر است و روزنامه انگلیسی گاردین 
نوش��ت؛ توافقنامه ژنو تنها 2 مخالف در دنیا دارد. یک��ی نتانیاهو در تل آویو و 

دیگری حسین شریعتمداری در تهران!
* مذاکره کنندگان آمریکایی، هربار در حالی وارد ژنو می شدند که ساعاتی 
قبل مهمان صهیونیس��ت ها بودند و پس از مذاکره نیز بدون معطلی راهی 
آنجا ش��ده و گزارش مبس��وطی از روند مذاکرات به دوستان اسرائیلی خود 
ارائه می کردند.                                                                          صفحه2

* فارغ از حاشیه پررنگ سفر هیئت 
پارلمانی اروپا، از دستاوردهای این 

سفر نباید غافل ماند!
* این ک��ه دیدار هیئ��ت پارلمانی 
اروپا و محکومان فتنه با موافقت قوه 

قضائیه انجام شده، صحیح نیست.
* وزارت ام��ور خارج��ه مدعی بود 
که آقای محمدجواد الریجانی برای 
مالقات رسمی هیئت پارلمانی اروپا 
با محکومان فتنه مانعی ندیده است.

* محمدج��واد الریجانی: به نظ��ر من آقای جاللی مقداری ش��تابزدگی و 
تسامح به خرج داده اند زیرا در هر صورت روال کار بر این است که مسئوالن 
محترم مجلس نظرات مختلف نهادها را می گیرند و نهایتا تصمیم می گیرند 

و کسی نمی تواند مجلس را به انجام کاری مجبور کند.
* علی الریجانی: هیئت پارلمانی اروپا کار خالفی انجام داده اند؛ اما این دلیل 

نمی شود که از سایر منافعی که در مذاکرات داریم صرف نظر کنیم.
* حمید رس��ایی نماینده مردم تهران در مجلس: از همه بدتر این است که 
وقتی هیئت پارلمانی آنها به اروپا بازگشت، اعضای آن گفتند که مهمترین 
مالقات ما مالقات با فتنه گران در سفارت یونان بوده است.            صفحه10

عکس: حسین مرصادی

اربعین و راه 
پیش روی ما


