
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام خدمات مشاوره و نظارت بر عملیات آماده سازی، 
استخراج و عملیات کارخانه معدن سرب نخلک واقع در اصفهان- نائین جاده انارک- چوپانان را از طریق 
برگزاری مناقصه عمومی به شرکت مهندسی مشاور واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله از متقاضیان دارای حداقل 
رتبه دو در رش��ته آماده سازی و بهره برداری معادن درخواست می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 
مناقصه با واریز مبلغ سیصد هزار ریال به حساب شماره 0105799359005 این شرکت نزد بانک ملی شعبه میدان 
ولی عصر و همراه داش��تن معرفی نامه و اصل فیش واریزی از تاریخ 92/3/8 لغایت س��اعت 15 روز سه ش��نبه مورخ 
92/3/21 به آدرس تهران- باالتر از میدان ولی عصر، روبروی س��ینما اس��تقالل، ش��ماره 1713، ضلع جنوبی، طبقه 
ششم، امور بازرگانی مراجعه نمایند. تاریخ ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 92/4/1 می باشد.
م الف 975

آگهی مناقصه عمومی شماره 21-92/3ت

ش�رکت گاز اس�تان آذربایجان ش�رقی در نظر دارد تکمیل فاز 
اول مجموعه فرهنگی ورزشی شهید یاغچیان تبریز را با شرح 

مختصر ذیل به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید.
- احداث ده طبقه س�اختمان اداری با مساحت تقریبی 5150 

مترمربع.
- اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه.

- کاره�ای انجام ش�ده قبلی پ�روژه: دیواره حائ�ل بتنی دور 
ساختمان 100٪، اسکلت کل ساختمان 88٪، اجرای سقف های 

کامپوزیت ٪67.
- مدت زمان اجرای پروژه: 480 روز تقویمی می باشد.

بدین منظور از کلیه شرکت ها و پیمانکاران ذیصالح حسابرسی شده 
ک��ه دارای حداقل پایه 3 ابنیه و س��اختمان از معاونت برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی کش��ور بوده و توانایی تهیه ضمانت نامه ش��رکت در 
مناقصه بانکی ب��ه مبلغ 250/000/000 )دویس��ت و پنجاه میلیون 
ری��ال( را دارن��د دعوت می نمای��د حداکثر تا 10 روز پس از انتش��ار 
نوب��ت دوم ای��ن آگهی، اع��الم آمادگی کتبی خود را ب��ه همراه فرم 
تکمیل شده ارزیابی و مدارک مندرج در فرم ارزیابی به نشانی تبریز- 
خیابان آزادی- مابین چهارراه الله و کوی فیروز ش��رکت گاز استان 

آذربایجان شرقی طبقه همکف دبیرخانه مرکزی ارسال نمایند.
ضمن��ا در اس��ناد مناقصه توزیع��ی، تاریخ تحویل پاکات و گش��ایش 

پیشنهادات قید گردیده است.
فرم و مدارک الزم جهت ارزیابی پیمانکار در سایت شرکت، به نشانی 

WWW.nigc-eazar.ir در دسترس متقاضیان می باشد.
هزینه آگهی روزنامه به عهده شرکت برنده مناقصه می باشد.

تلفن 4448095- 0411
دورنگار 4447089- 0411

»آگهی تجدید مناقصه«
شماره: 92-13

شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

)نوبت دوم(
اداره کل راه و شهرس�ازی یزد در نظر دارد 3 قطعه زمین 
با کاربری تجاری در شهرستان یزد واقع در شهرک الله 
را از طری��ق مزایده به ش��رح ذیل واگذار نماید بدینوس��یله از 
کلی��ه متقاضیان دع��وت بعمل می آید جه��ت دریافت مدارک 
مزای��ده ظرف م��دت ده روز از تاریخ انتش��ار آخرین آگهی به 
مدیری��ت امالک و حقوقی این اداره کل واقع در خیابان آیت ا...

کاش��انی، خیابان مسکن و شهرسازی، ساختمان شماره دو راه 
و شهرسازی مراجعه نمایند.

قیمتکاربریمساحت)مترمربع(پالکقطعهردیف

1922/3
922/4

 4578/4792
باقیمانده از 
13411و 
 16499
بخش 5

هر کدام به 
مساحت 30

هرمترمربع تجاری
 4400000
ریال بدون 
آماده سازی

2922/5 4578/4792
باقیمانده 
از 13411 
و 16499 

بخش 5

هرمترمربع تجاری35/7
 4600000
ریال بدون 
آماده سازی 

نوبت دوم»آگهی مزایده زمین«

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 91/12/23 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر 
یاف��ت واردات و صادرات کلیه کاالها و لوازم جانبی تجهیزات الکتریکی الکترونیکی کامپیوتری مجاز بازرگانی ارائه خدمات 
فنی مهندسی بین سازمانی فروش و ارائه خدمات تجهیزات مجاز بازرگانی داخلی وارداتی الکتریکی و الکترونیکی فروش و 
ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات مجاز کامپیوتری و شبکه های کامپیوتری طراحی شبکه های کامپیوتری دریافت نمایندگی 
از سایر کمپانی های داخلی و خارجی و همچنین اعطای نمایندگی به غیر در داخل و خارج کشور در موضوع فعالیت شرکت 
س��رمایه گذاری در موضوع فعالیت ش��رکت و احداث هر گونه کارخانه در زمینه ماش��ین آالت و لوازم مورد موضوع فعالیت 
ش��رکت صدور فرآورده ها و محصوالت داخلی اعم از مصرفی غیرمصرفی انجام عملیات امور س��اختمانی و تاسیساتی ایجاد 
نمایندگی در اقصی نقاط کشور اخذ هرگونه وام و گشایش اعتبارات ال سی در کلیه بانک ها دولتی و غیردولتی اعم از داخلی 
و خارجی برای انجام موضوع فعالیت ش��رکت، ش��رکت در کلیه مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی و انعقاد قراردادها 
با اش��خاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی انجام هرگونه خدمات حق العمل کاری نس��بت به اقالم و موارد که در 
موضوع فعالیت ش��رکت باشد بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرش��بکه ای و غیرالکترونیکی آدرس شرکت به تهران خ ولیعصر 
پایین تر از پارک س��اعی برج نگین س��اعی ط 9 واحد 907 ک پ 1433893948 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه 
اصالح گردید اساس��نامه جدید مش��تمل بر 63 ماده و 11 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید سرمایه شرکت 
از مبلغ 6000000ریال به مبلغ 300000000ریال منقس��م به 3000 س��هم با نام 100000ریالی از محل آورده نقدی به 
موجب گواهی بانکی ش��ماره 34/358/3718 مورخ 91/12/5 بانک تجارت شعبه پارک ساعی افزایش یافت و ماده مربوطه 

به شرح فوق اصالح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 92/1/28 تکمیل امضاء گردیده است.

آگهی تغییرات شرکت پارس مدرن سهامی خاص
به شماره ثبت 27394 و شناسه ملی 10100728600

بارکد 0765186

م الف27297

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

زن روز اولين نشريه مخصوص بانوان
 با مطالب متنوع و خواندني شنبه ها بصورت سراسري

 منتشر مي گردد 

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره م��ورخ 1392/1/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
شرکت گروه عمران و مس��کن سازه پایدار قرن سهامی خاص 
با نمایندگی آقای رحیم ش��اکی باهر به س��مت رئیس هیئت 
مدیره و شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو سهامی خاص 
با نمایندگی آقای محمد موالبیگی به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره و ش��رکت عمران و مسکن سازه پایدار نارین دژ مهرازی 
س��هامی خاص با نمایندگی آقای امیررضا پوراس��دی اورتاکند 
به س��مت عضو هیئت مدیره و شرکت انبوه سازان سبزاندیشان 
س��هامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی عطارنیا به سمت 
عضو هیئت مدیره و شرکت ماشین آالت همیار نیروگستر یگانه 
س��هامی خاص با نمایندگی آقای میر یونس محمدی به سمت 
عض��و هیئت مدیره و آقای میر یونس محمدی به نمایندگی از 
ش��رکت ماشین آالت همیار نیروگس��تر یگانه سهامی خاص به 

سمت مدیرعامل.
2-کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل 
و مدیرمالی )عباس حس��ین پور( به اتفاق یکی از اعضای هیئت 
مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر است و سایر نامه های اداری 

با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاری��خ 1392/2/10 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و موسس��ات 

غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن 
سازه پایدار ژئو آزما سهامی خاص

 به شماره ثبت 392779 
و شناسه ملی 10320436385 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
واحد ثبتی تهران م الف27194

بارکد 0926281

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 1391/12/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- آقای مصطفی شاهچراغی به شماره ملی 1199089494 با دریافت مبلغ 3/300/000/000 ریال سهم الشرکه از صندوق 
شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای ارد غیاثوند قزوینی به شماره ملی 0451308506 با دریافت مبلغ 1/400/000/000 
ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای سعید غیاثوند قزوینی به شماره ملی 0030730856 
با دریافت مبلغ 2/000/000/000 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 

16/700/000/000 ریال به مبلغ 10/000/000/000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
2- اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 

آقای مس��عود غیاثوند قزوینی به ش��ماره ملی 0032780702 و خانم مریم امیری به ش��ماره ملی 1199371033 و خانم 
سارا فامیل دردشتی به شماره ملی 4723752171.

3- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
آقای مسعود غیاثوند قزوینی به شماره ملی 0032780702 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم امیری به شماره ملی 
1199371033 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم س��ارا فامیل دردشتی به شماره ملی 4723752171 به سمت 
عضو هیئت مدیره و خانم مرجان معدلی به شماره ملی 0044007000 )خارج از اعضاء هیئت مدیره( به سمت مدیرعامل.

4- کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها از هر نوع با امضای منفرد مهندس 
مسعود غیاثوند قزوینی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با دو امضا از سه امضای خانمها مریم امیری نائب رئیس 
هیئت مدیره و مرجان معدلی مدیرعامل و س��ارا فامیل دردش��تی عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و الزم االجرا 

می باشد مکاتبات عادی با امضای منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ 1392/1/28 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و معدن و توسعه هماسون زیار 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 368960 و شناسه ملی 10320180759 

بارکد 0763602

م الف 27298

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

 

شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان در نظر دارد خرید لوله پلی اتیلن دوجداره 
فاضالبی با فش�ار 6 اتمس�فر به ش��رح ذیل از محل اعتبارات فاضالب بندرعباس از 
طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از کلیه تولیدکنندگان معتبر تقاضا 
می ش��ود در صورت تمایل به ش��رکت در مناقصه حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از 
انتشار آگهی و واریز مبلغ 300/000 ریال به شماره حساب 0102934990003 سپهر 
صادرات به نام شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان با مراجعه به واحد بازرگانی نسبت 

به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.
- مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: 532/500/000 ریال می باش��د که بایستی به 

صورت ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان باشد.
- مهلت تحویل اس�ناد مناقصه: س��اعت 14 روز ش��نبه تاری��خ 92/4/1 دبیرخانه 
حراس��ت ش��رکت آب و فاض��الب واقع در بندرعب��اس - بلوار ناصر جنب بیمارس��تان 

شریعتی می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 92/4/2 درمحل فوق می باشد.

آگهی مناقصه 
عمومی دومرحله ای 

شماره ط/92/4

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب استان 
هرمزگان سهامی خاص

واحدتعدادمشخصات کاالردیف

شاخه2000لوله پلی اتیلن دوجداره 250 م م1

شاخه250لوله پلی اتیلن دوجداره 315 م م2

شاخه150لوله پلی اتیلن دوجداره 400 م م3

شاخه250لوله پلی اتیلن دوجداره 500 م م4

عدد2100کوپلرپلی اتیلن 250  م م5

عدد260کوپلر پلی اتیلن 315 م م6

عدد160کوپلر پلی اتیلن 400 م م7

عدد180کوپلر پلی اتیلن 500 م م8

عدد4200واشر پلی اتیلن 250 م م9

عدد520واشر پلی اتیلن 315 م م10

عدد320واشر پلی اتیلن 400 م م11

عدد360واشر پلی اتیلن 500 م م12

روابط عمومی و آموزش همگانی
 شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

 نوبت دوم 

تلفن تماس: 7-6-3350582-0761    نمابر: 3338014- 0761
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خبر ویژه
یادداشت روز

صفحه2صفحه2

بازتاب داخلی و خارجی
اولین مناظره تلویزیونی

نامزدهای ریاست جمهوری خواستار تغییر نحوه برگزاری مناظره شدند

افتتاح سی امین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم با حضور رئیس دفتر رهبر معظم انقالب
صفحه3

قیام خودجوش علیه دولت اردوغان
11 شهر ترکیه را فرا گرفت

* مردم بحرین: تا سرنگونی آل خلیفه خیابان ها 

را ترک نمی کنیم.

* تجمع ضد صهیونیس��تی در امان؛ اس��رائیل 

باید اسیران اردنی را آزاد کند.

* معاون اوباما از طرح آمریکا برای تجزیه عراق 

پرده برداشت.

* بازداشت جاسوسان موساد در نوار غزه.

صفحه آخر

اعتراف صریح تروریست ها در سوریه
شکست ما قطعی است

* ق��رارداد ای��ن پروژه به ارزش 2 ه��زار و 300 میلیارد تومان با 

پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان ایرانی عملیاتی می شود.

* درپی بی نتیجه ماندن مذاکرات تولیدکنندگان و سازمان 

حمایت، قیمت شیر خام را دادگستری تعیین می کند.

* معامله سهام عدالت از 2 ماه آینده آزاد می شود.

* 62 طرح مهر ماندگار در بخش صنعت با اشتغال زایی 

22 هزار و 800 نفر به بهره برداری می رسد.

صفحه4

اتصال 4500 روستای جدید
به شبکه ملی گاز

* همزمان با سفر رئیس جمهور به استان چهارمحال و بختیاری 17 هزار 
و 650 واحد مسکونی مسکن مهر به بهره برداری رسید.

* بهره برداری از تونل دوم »گرونه رخ« در مس��یر اصفهان به ش��هرکرد با 
حضور رئیس جمهورآغاز شد.

* کارخانه شیرخش��ک نوزاد  توس��ط محمود احمدی ن��ژاد به بهره برداری 
رسید.

با حضور رئیس جمهور

21 طرح عمرانی و صنعتی
 در چهارمحال و بختیاری افتتاح شد

جان کری: محاسبات هسته ای ایران
با انتخابات تغییر نمی کند

* وزی��ر امور خارج��ه آمریکا: انتظ��ار نداریم انتخابات ریاس��ت جمهوری 
پیش روی ایران محاسبات تهران درباره برنامه هسته ای را تغییر دهد.

* موضوع هسته ای ایران مسئله ای نیست که در اختیار رئیس جمهور این 
کشور باشد بلکه در نهایت رهبر ایران است که تصمیم می گیرد.

صفحه3

* سد خاکی کورک در چهارمحال 
و بختیاری آبگیری شد.

* برای افتتاح 21 طرح یاد ش��ده 
مبلغ 11 هزار و 575 میلیارد ریال 

هزینه شده است.
*بهره برداری از23 پروژه گاز رسانی 
از طریق ویدئو کنفرانس انجام شد.
                      صفحه3

* اولین مناظره انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاس��ت جمهوری در رس��انه های 
بین المللی از جمله شبکه روسیاالیوم، روزنامه های واشنگتن پست، واشنگتن تایمز، 

شبکه ای بی سی نیوز، الجزیره، سی ان ان و... بازتاب گسترده ای یافت.
* شبکه فرانس 24: نامزدهای ریاست جمهوری در جریان برگزاری مناظره 
از یکدیگ��ر انتق��اد می کردند اما مرز این انتقادها حفظ ش��د و به توهین به 

یکدیگر کشیده نشد.
* رویترز: تاکید این دور از مناظره بر مس��ائل اقتص��ادی و برنامه و رویکرد 

هریک از نامزدها به منظور غلبه بر چالش های اقتصادی ایران بود.
* حدادعادل: نامزدها باید اشکاالت مناظره را به مسئوالن صداوسیما گوشزد 

کنند و طی جلسات مشترکی این مشکالت برطرف شود.
*رئیس س��تاد انتخابات والیتی: برای ش��ناخت کافی مردم بای��د برنامه ریزی 
دقیق تری انجام شود تا آنها فرصت بیشتری برای بررسی کاندیداها داشته باشند.

* ستاد قالیباف: تحول در ساختار و ترکیب مناظره می تواند به تحقق حماسه 
سیاسی و انتخاب بهترین گزینه کمک بزرگی کند.

* عضو کمیسیون نظارت بر صدا و سیما: نمایندگان کاندیداها اعتراضات خود 
را به کمیس��یون نظارت بر صدا و سیما ارسال کردند و قرار است کمیسیون 
طی جلسه ای آنها را مورد بررسی قرار داده و در قالب پیشنهاداتی برای اعمال 
تغییر در مناظره های بعدی به سازمان صدا و سیما اعالم شود.      صفحه10 

* حمله نیروهای امنیتی به شهروندان معترض ترک3 کشته و بیش از 200 مجروح برجای گذاشت.
* بی بی سی: اعتراضات ضد دولتی مردم ترکیه به قدری گسترده و غافلگیرکننده بود که مقامات آنکارا را شدیدا به وحشت انداخت.

* معترضان از اردوغان خواستند از قدرت کناره گیری کند.
* مردم خشمگین در آنکارا دفتر حزب حاکم عدالت و توسعه را به آتش کشیدند.

* همسویی ترکیه با آمریکا و ناتو، شهروندان ترک را نسبت به سیاست های دولت اردوغان به شدت بدبین کرده است.   صفحه آخر

آمریکا 
و »ضدانتخابات« 

* سایه ترس و اضطراب بر سر فرانسه از کار افتادهدر ایران
* شورش های خیابانی در اروپا نتیجه سرخوردگی از نظام سرمایه داری است

* به نظر شما آنها هم  دروغگو و بی سواد بودند؟!

 بهنود: برای خاتمی هیچکس
 دم دست تر از هاشمی نبود


