
رجوع به صفحه 8

صاحبانمحترمچلوکبابیها،سالنهایغذاخوری،سفرهخانههایسنتیواغذیهفروشیهایزنجیرهای

م الف 310

 آیا می دانید از ابتدای سال 94 مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شده اید؟ برای ثبت نام به نشانی اینترنتی  ) www.evat.ir( مراجعه نمایید.
روابطعمومیسازمانامورمالیاتیکشور 1822 مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور 

شــرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شــرایط ذیل از طریق مناقصه 
عمومی تأمین نماید:

مناقصه شماره R4-93/009 تقاضای شماره R4-9240329شماره تقاضا و مناقصه

TEMPERATURE ELEMENT-PRESS. GAUGE, ... MFR WIKAشرح مختصر اقالم درخواستی

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به میزان 72/810/946 ریال می باشد.مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شرکت مجتمع گاز پارس جنوبینوع تضمین شرکت در مناقصه

94/3/23تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط 

94/4/7آخرین مهلت ارائه پیشنهادات

94/4/16تاریخ گشایش پاکات فنی

94/5/6تاریخ گشایش پاکات مالی

استان بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، آدرس و تلفن مناقصه گزار
فازهای 6- 7- 8- اداره خرید

 -07727316105 تلفن   شماره  با  یا  و  مراجعه   WWW.SPGC.IR سایت  به  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  می توانند  مناقصه گران 
روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی07727316465 تماس حاصل فرمایند.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
شرکت ملی گاز ایران

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1393/12/16 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای محمد دالوند کدملی 

4071942207 بــه نمایندگــی از مؤسســه خدمات 

تأمین اقــالم مصرفــی کارکنــان ناجا شناســه ملی 

10100480728 بــه جای آقای عبــاس گل صنم لو 

به ســمت عضو هیئت مدیره بــرای بقیه مدت تصدی 

هیئت مدیره انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت انبوه سازان سبز اندیشان 
سهامی خاص به شماره ثبت236078 

و شناسه ملی10102770018

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

بارکد 0541116

م الف61469

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1393/12/3 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

شــهرام پور طهمورث به کد ملی 1815634391 به سمت 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره 

محمد پورطهمورث به کد ملی 3255419212 به ســمت 

نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند.

کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 

سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل 

و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و 

امضــای اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آب صنعت خزر 
سهامی خاص به شماره ثبت 203425 

و شناسه ملی 10102451215

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

بارکد 0497049

م الف 61475

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1393/12/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت با دو امضا از ســه امضا 
هوشــنگ صناعی مدیرعامل و ناصر آتش آفــروز رئیس هیئت مدیره و 
ســیدمحمد علی هاشمی نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت عمران گستر بصیر تهران 
سهامی خاص به شماره ثبت 462078 

و شناسه ملی 14004476790

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

بارکد 0533640

م الف 61473
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مــورخ 1393/6/13 و تاییدیه شــماره 932/15/200398 

مــورخ 1393/8/5 اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 

استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- ترازنامه وحساب ســود و زیان برای سال مالی 1392 به 

تصویب رسید.

- آقای سعید ابراهیمی به شماره ملی 0061732311 و آقای 

حسن سعیدی فسخودی به شماره ملی 1189713101 به 

عنوان بازرســان اصلی و آقای داود جردکانی به شماره ملی 

0380830477 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال 

مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
هواپیمایی آسمان به شماره ثبت 21796 

و شناسه ملی 10100673524

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

بارکد 0470646

م الف 61479

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور 

فوق العاده مــورخ 1393/11/25 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد:

موسســه یکتــا اندیشــان بهمــن بــه شــماره ملی 

14003797297 بــه عنوان بازرس اصلی و آقای پیام 

طاهری به شماره ملی 0055354459 به عنوان بازرس 

علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی زیگورات 
سهامی خاص به شماره ثبت 10492 

و شناسه ملی 10100424169

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

بارکد 0526958

م الف 61476

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1393/12/27 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: شــرکت 

مذکــور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و آقای ناصر 

صدر به شــماره ملی 0033918627 به نشانی تهران، 

بزرگراه رســالت، بین دردشــت و باقری، پالک417، 

واحــد4. کدپســتی 1684869814 به ســمت مدیر 

تصفیه انتخاب گردید.

آگهی انحالل شرکت ساختمانی  بستاوند نو 
سهامی خاص به شماره ثبت 118841 

و شناسه ملی10101624190

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

بارکد 0649456

م الف61466

سال هفتادو سوم   شماره 21052   تکشماره 5000 ريال12صفحه ) به اضافه نيازمندي های ويژه تهران( چهار شنبه 1۶ ارديبهشت 1394   1۷ رجب 143۶   ۶ مه 2015

صفحه2

خبر ويژهيادداشت روز

صفحه2

ده ها نظامی سعودی کشته، اسیر و فراری شدند

یکقبیلهمرزنشین
ارتشآلسعودراگوشمالیداد

* روحانی: توسعه فرهنگ کتابخوانی ارتباطی به قیمت کتاب ندارد.
* آزادی باید توأم با احترام به اصول و فرهنگ دینی باشد و چارچوب امنیت 
و منافع ملی و هویت اسالمی و ملی مورد نظر همگان باشد.       صفحه3

* سیدحسن نصراهلل در دیدار با میشل عون: نظام بشار اسد 

هرگز سقوط نخواهد کرد.

* معاون صدراعظم آلمان: افشــای ابعاد جاسوسی های 

آلمان از اروپا به مرگ سیاسی مرکل منجر خواهد شد.

* امتیــازات ریاســت جمهــوری به حســنی مبارک 

بازگردانده شد.

* آغاز رزمایش 15 روزه 18 کشــور جهان با فرماندهی 

آمریکا در اردن.                                    صفحه آخر

قیام برده ها؛ تازه ترین بحران رژیم صهیونیستی

رئیس کنست: نباید درگیر جنگ داخلی شویم
تایمز اسرائیل: درگیر جنگ شده ایم

با حضور رئیس جمهور

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب 
افتتاح شد

* 61 ســد بــزرگ کشــور کمتــر از 40 درصــد آب

دارند.

* معاون ســازمان صنایع کوچک: 40 درصد واحدهای 

صنعتی با کمتر از نصف ظرفیت خود کار می کنند.

* دبیر انجمن خرما هشــدار داد: سودجویان در کمین 

بازار خرمای ماه رمضان.

* عضو کمیســیون اقتصادی مجلس: یارانه تولید هنوز 

پرداخت نشده است.                           صفحات۹و۴

معاون اول رئیس جمهور:

دستگاه های دولتی اجازه
خرید کاالهای خارجی را ندارند

* حجت االسالم ابوترابی فرد: جریان مقاومت همواره در برابر نظام سلطه با مدیریت آمریکا خواهد ایستاد.
* مادر شهید سید اسداهلل سجادی یکی از شهدای مدافع حرم حضرت زینب)س(: حتی یک لحظه نیز از خط امام 

و رهبری عدول نخواهیم کرد.
* خون شهیدان مدافع حرم را تقدیم به همه شهدای اسالم می کنیم.

* فاطمیون، نام انتخابی جمعی از افغانســتانی های دالور است که با شــنیدن خبر تهدید حرم اهل بیت)س( در 
سوریه، به این دیار شتافته اند.                                                                                            صفحه3

* جوانان یک قبیله یمنی با حمله به مقر ارتش آل ســعود در شهر 
نجران، آن را تصرف کردند.

* نظامیان سعودی در مواجهه با این حمله، پا به فرار گذاشته و یا 
به هالکت رسیدند.

* شماری از نظامیان ارتش ســعودی نیز به دست جوانان انقالبی 
یمن اسیر شدند.

* منابع سعودی همچنین اعالم کردند، انقالبیون یمنی شهر نجران 
عربستان را هم هدف حمالت خمپاره ای قرار دادند.

* به دنبال این حمله فرودگاه شهر نجران تعطیل و هواپیماهای آن 
تخلیه شد.

* ارتش اجاره ای عربستان یک روز پیش از این حمالت نیز در دریا 
از انصاراهلل شکست سختی خورد.

* شبکه المنار: حمله قبایل یمنی، در پاسخ به بمباران کامیون های 
حامل مواد غذایی به مناطق جازان و نجران صورت گرفت.

* منابع خبری: تجاوز عربســتان به یمن تاکنون 30 میلیارد دالر 
هزینه برای ریاض داشته است.

* ریاض بــا وجود صرف میلیاردها دالر در جنگ یمن شکســت 
خورده است.

* شــورای اسالمی شــافعی یمن با صدور بیانیه ای از حمایت های 
حزب اهلل لبنان قدردانی کرد.                                     صفحه آخر

فاطمیون«  برگزاری یادواره شهدای تیپ »
مدافع حرم حضرت زینب )س( در مشهد مقدس

* »عباس عراقچی« معاون وزیر خارجه: فکر نمی کنم 
اظهارات جان کری درباره بازرسی ابدی از ایران چندان 

چیز عجیب و غریبی باشد!
* آنچه جمهوری اســالمی ایــران در این مذاکرات به 
طرف مقابل عرضه می کند، اعتمادسازی است. ما هیچ 

امتیاز خاصی نمی دهیم.

* عراقچی در حالی بازرسی ابدی را جزو اصول ان.پی.تی
و عادی توصیف می کنــد که غربی ها درصدد تحمیل 
بازرسی ها به ایران در قالب پروتکل الحاقی و حتی فراتر 

از آن هستند.
* در این صورت هیچ مرکزی اعم از هسته ای، نظامی و... 
از دید جاسوسان غربی در امان نخواهد بود.     صفحه2

عراقچی:

بازرسیابدی
عجیبوغریبنیست!

دغدغه های 
قاتالن امیرکبیرفانتزی!

امروز از چه کسی حمایت می کنند؟!
* خونسردی مخدوش عضو تیم مذاکره کننده


