
بازی های رایانه ای آن چنان بازار س�رگرمی 
ک�ودک، نوجوان و ج�وان را اش�باع کرده اند که 
فرص�ت و مجالی برای حضور دیگر س�رگرمی ها 
به حداقل می رس�د. این را از گفته راجر ایبرت از 
منتقدان بازی های رایانه ای می توان فهمید وقتی 
که مدعی است: »تا پیش از این، هالیوود در برابر 
این بازی ها فکر می کرد اگر یک بازی بخواهد موفق 
باشد باید به فیلم سینمایی تبدیل شود تا فروش 
آن تضمین شود ولی اکنون وضع برعکس شده و 
ما شاهد هس�تیم که برخی فیلم های خارجی که 
موضوع�ات خود را از بازی های رایانه ای گرفته اند 
چندان موفق نش�ده اند ول�ی در مقابل بازی های 
آنها فروش بیش�تری داش�ته و هم از نظر هنری 
و هم از نظ�ر تجاری موفق بوده اند و بدتر این که 
فیلم های پرطرفدار هالی�وودی که فروش زیادی 
نداش�ته باش�ند در صورت تبدیل شدن به بازی، 
تقریب�ا مطمئ�ن خواهند ب�ود که ف�روش خوبی 
خواهند داش�ت و این برای فیلم های س�ینمایی 

ناامیدکننده است!«
طبق آنچه در بخش اول این گزارش بدان پرداخته 
ش��د، با وجود ظرفیت عظیم بازی های رایانه ای بدیهی 
است قدرت های جهانی و نظام سلطه که خواهان نظم 
نوی��ن جهانی اند نتوانند به آس��انی از کنار این ظرفیت 
عبور کنند و برای تسخیر این نوع رسانه نوین در جهت 
دس��تیابی به اهداف خود بی تف��اوت بمانند که به قول 
کارشناسان، تعدادی از بازی های رایانه ای خارجی صرفا 
برای جا انداختن قدرت آمریکا در نبرد با کمونیست ها 
تولید و طراحی ش��ده است و یا در بعضی از آنها نقش 
یک س��رباز آمریکایی به تصویر کش��یده ش��ود که در 
دوران جنگ جهانی دوم به کاخ های نازی نفوذ کرده و 

سرباز های آلمانی را می کشد.
یا در یک بازی یازده مرحله ای کاربر قرار است در 
نقش یک گروهبان آمریکایی از شمال آفریقا به سمت 
سیس��یل حرکت کند و ارتش آلمان را شکس��ت دهد 
و بس��یاری دیگر از بازیهای خارجی همگی جهت های 

سیاسی را تعقیب می کنند. 
به راستی آیا باید و شایسته است نوجوانان وجوانان 
ما مخاطب یا بهتر بگوییم مشتری برخی از کمپانی های 

خارجی مثل city interactive و... باشند؟!
آی��ا موجه اس��ت نوجوان م��ا در قالب یک نیروی 
نظامی آمریکایی که با چهره مصمم، دلنشین، مهربان و 
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صلح طلب در مقابل چهره دشمنان قبیح و جنگ طلب 
و بی رحم ظاهر شود؟

بازی های داخلی در راه بازار
بر همین مبنا بود که تاسیس بنیاد ملی بازی های 
رایانه ای در سال 1384 به تصویب شورای عالی انقالب 
فرهنگی رسید و با سه هدف عمده کمک به خانواده ها 
در انتخاب و استفاده صحیح بازی ها در قالب کمک های 
نظارت��ی و هدایتی، حمایت از تولیدکنندگان بازی های 
داخلی و ارتقای دانش فنی تا به امروز مشغول فعالیت 

است.
بنابر آمار ارائه ش��ده از س��وی کارشناسان بنیاد، 
رده بندی س��نی بازی ها تدوین شده و تحلیل محتوای 
2500 بازی به همراه ص��دور مجوز توزیع 6هزار بازی 
وارداتی در قالب کمک های نظارتی و هدایتی این بنیاد 

محقق یافته است.
همچنین بنیاد مل��ی بازی های رایانه ای در بخش 
حمایتی تولید بیش از 100 بازی را حمایت کرده و در 
جریان تولید، کمک به نش��ر و توزیع بازی و در نهایت 

تبلیغ بازی ها حمایت کرده است.
با وجود این حمایت ها و هدایت ها بازی های داخلی 
چندان چنگی به دل نمی زنند و با گرافیک ضعیف شان 

مش��تری ها را جذب نمی کنند. همین بهانه ای ش��د تا 
سری به شرکت های تولیدکننده بازی های داخلی بزنیم.

روح اهلل حی��دری، مدیرعام��ل ش��رکت هنرهای 
دیجیت��ال ایرانی��ان که کار طراح��ی و تولید بازی های 
رایانه ای را دنبال می کند، مخاطب سواالت مان می شود. 
 وی در گف��ت و گو با خبرنگار س��رویس گزارش 
کیهان می گوید: »هزینه تولید بازی های رایانه ای بسیار 
زیاد اس��ت و اگر بخواهیم با شرکت های خارجی رقابت 
کنی��م باید قیمت فروش را پایین بیاوریم. حمایت های 

مالی هم چندان جالب نبوده مثال کلی زمان باید صرف 
پی گیری کمک های مالی بشود و گاهی هم ممکن است 
نتیجه مطلوب را نداشته باشد. مجبوریم ارزان بفروشیم 
در این صورت هم نرخ تعیین ش��ده برای عرضه معادل 
هزینه ها نیست و کمتر از قیمت تعیین شده است. البته 
پیدا کردن اسپانسر هم در فضای کنونی جامعه چندان 

آسان نیست.«
وی ضم��ن اش��اره ب��ه کمبود بودج��ه موجود در 
بنیاد مل��ی بازی ه��ای رایانه ای و اختص��اص آن برای 
تولیدکنندگان بازی ها می گوید:»اگر بودجه هم اختصاص 
یابد باز هم کافی نیست. فکر می کنم اگر حمایت نباشد 
بهتر اس��ت و به جای حمایت مالی قانون کپی رایت در 
کشور رعایت شود تا بازی های تولید داخل و بازی های 
مناس��ب واردات��ی از تکثیر غیرمج��از و قاچاق در امان 

باشند.«
وی در ادامه تصریح می کند: »بنیاد ملی بازی های 
رایانه ای تمامی فعالیت های ش��رکت های واردکننده و 
تولیدکننده را بررس��ی و نظارت می کند، اما این نظارت 
گاه��ی با برخورد س��لیقه ای جابه جا می ش��ود و بعضی 
بازی نامه ه��ا را ک��ه نه جهت گیری سیاس��ی و نه موارد 

غیراخالقی دارند را قیچی می کنند.«

مدیرعامل شرکت فوق ادامه می دهد: »قیاس سطح 
کیفی و گرافیک بازی ها هم وجود دارد. در بحث تخصص 
بازی سازی باید بگویم نیروی متخصص حرفه ای که یک 
گیم یا بازی نامه مناس��ب تولید کند، کم است. صنعت 
بازی سازی در کشور جوان است و نیاز به حمایت دارد. 
در غی��ر این صورت قادر به مقابله و رقابت با بازی های 
خارجی که اغلب دارای جهت گیری هستند نیستیم.«

کتابهای مناسب و ارتقای دانش بازی سازها
فق��دان کتاب های مناس��ب برای ارتق��ای دانش 

بازی سازها مشکل دیگری است که حیدری به آن اشاره 
و اذعان می کند:»اگر بازی س��ازها بخواهند این کتاب ها 
را از بازار خارجی تهیه کنند با محدودیت های پرداخت 
پول مواجه می شویم و بهتر است بنیاد بازی های رایانه ای 
خودش این مشکل را حل کند و برای ارتقای دانش افراد 

فعال در این حوزه اقدامات بهتری داشته باشد.
تنها و تنها هم با ارتقای علمی بازی سازها و امکانات 
وافر حمایتی وهدایتی اس��ت ک��ه بازی های طراحی و 
تولید ش��ده در داخل امکان رقابت با بازی های خارجی 

را خواهند داشت.
از لحاظ حمایت ه��ای عملی و ارتقای دانش فنی 
می توان به برخی اقدامات بنیاد ملی بازی های رایانه ای 

دلخوش بود.«
محمدبیط��رف، قائ��م مقام بنیاد مل��ی بازی های 
رایان��ه ای در همین زمینه و در گفت و گو با گزارش��گر 
کیهان می گوید:» انس��تیتوی بازی را بنیاد دایر کرده و 
عالقه مندان در دوره های آموزشی، هنری و فنی طراحی 
بازی ها می توانند شرکت کنند. در حال حاضر هم بیش 
از 300 دانش��جو در این حوزه فعال هستند. مرکز رشد 
بازی های رایانه ای هم دایر ش��ده و 15تیم دانشجویی 
در حال ساخت و تولید این بازی ها هستند. البته یکی 
از این تولیدات در نمایش��گاه و جشنواره گیم کانکشن 
ش��انگهای چین به عنوان یکی از هفت بازی برتر آسیا 

انتخاب شده است.
دیگر فعالیت آموزشی بنیاد را می توان ایجاد رشته 

دانشگاهی مرکز علمی کاربردی دانست.«
اما از لحاظ حمایت ه��ای مالی، بیطرف می گوید: 
»بنیاد متولد دولت نهم است و در دولت دهم کمک های 
زی��ادی از لح��اظ بودجه و اعتبار ش��د. ام��ا میان این 
حمایت ها و نیازهای جامعه هیچ تناس��بی وجود ندارد. 

درخواس��ت برای تولید از بودجه در نظر گرفته ش��ده 
بیشتر است.«

وی در بیان علل آن می گوید: »جریان بازی سازی 
یک جریان تکنولوژیک و هزینه زاست. دوم اینکه نیروی 
عالقه مند بازی س��ازی زیاد داریم ک��ه می توانیم آنها را 
حمای��ت و هدایت کنیم. ام��ا وقتی می بینیم در قضیه 
ساخت بازی های ضدایرانی و ضداسالمی میلیاردها دالر 
صرف تولید و تبلیغ می شود و با موضوع اسالم ستیزی و 
اسالم هراسی بازی ساخته می شود برای ما زیبنده نیست 
با همین اعتبار قبلی کار کنیم و نس��بت به این جریان 
بی تفاوت باشیم.« قائم مقام بنیاد ملی بازی های رایانه ای 
اضافه می کند: »وقتی بودجه یک سال بنیاد برابر با یک 
چهارم هزینه س��اخت یک بازی یا برخی س��ال ها برابر 
با هزینه تبلیغات یک بازی اس��ت چ��ه توقعی از بنیاد 

می توان داشت.«
تبلیغات در صدا و سیما و هزینه های کالن

بیط��رف در ادامه با بیان اینکه تبلیغات در صدا و 
سیما نیاز به هزینه های کالن دارد به انتقاد از صدا و سیما 
پرداخته و می گوید: »از این رسانه ملی انتظار داریم به 
صورت رایگان یا با کسر مبلغی از هزینه تبلیغات توجه 
ویژه به بازی های رایانه ای داش��ته باش��ند که متاسفانه 
این توقع عملی نش��ده اس��ت. البته باید گفت علی رغم 
این نامالیمات ظرفیت مناس��بی ب��رای فرهنگ ایرانی 
اسالمی ایجاد نشده ضمن آن که در کنار صدا و سیما 
دیگر نهادهای مسئول هم باید دغدغه فرهنگی داشته 
باش��ند و عالوه بر کمک به تولی��د فیلم ها در تبلیغات 

شهری و رسانه ای به بنیاد کمک کنند.«
یاری مجلس به صنعت بازی سازی

اکن��ون دنیا به بازی های رایان��ه ای روی آمده و 
اندیش��ه ها را از طری��ق این بازی ها ب��ه افکار عمومی 

القا می کند.
از همین رو حجت االس��الم والمس��لمین احمد 
س��الک از اختص��اص بودج��ه برای کم��ک به حوزه 
بازی های رایانه ای خبر می دهد.نایب رئیس کمیسیون 
فرهنگی مجلس در این باره می گوید: »توجه به عرصه 
بازی های رایانه ای بحث جدی واساسی است. مجلس 
هم با توجه به این موضوع بودجه مناس��بی به عرصه 
فض��ای مجازی و مواردی از این قبیل اختصاص داده 

است.«
وی تاکید می کند: »کمیسیون فرهنگی مجلس به 
جایگاه عرصه بازی های رایانه ای توجه دارد و امیدوارم 
ب��ا تالش اعضای کمیس��یون بتوانیم ب��ه این عرصه 
کمک کنیم.« نصراهلل پژمان، یکی دیگر از اعضای این 
کمیسیون هم در گفت وگو با گزارشگر کیهان معتقد 
اس��ت: »تقابل و درگیری به شکل های مختلف وجود 
دارد و نش��ان می دهد غرب در مواجهه فرهنگی یک 
شکل وارد میدان نش��ده بلکه این بار به دنبال رخنه 
در افکار واذهان عمومی است. چون کودک و نوجوان 
بعضا قدرت تشخیص ندارد و قدرت تقلید آنها باالست 

بنابراین باید مقابل هجمه های نرم که اسالم وباورهای 
آنها را هدف گرفته اند نهادهای مسئول وارد شوند.«

وی ادامه می دهد: »در مجلس شورای اسالمی هم 
بناب��ر، این اعتقاد که در فضای تقابلی نمی توانیم وارد 
شویم و در همان فضای نرم بازی ها اقدام کنیم، تصمیم 
گرفته ش��د اعتباری به بنیاد ملی بازی های رایانه ای 
اختصاص دهیم البته امس��ال زیاد دستمان باز نبود و 
توانایی مالی کم بود اما با پی گیری اعضای کمیسیون 
سعی کردیم 10میلیارد تومان اختصاص دهیم که در 
نهایت تصمیم گرفته شد 7میلیارد تومان تخصیص داده 
شود. البته در الیحه دولت این رقم پیش بینی نشده بود 
و از طریق کمیسیون تلفیق موفق به این امر شدیم.«
ش��اید این اقدام بتواند قدری از نگرانی طراحان 
ب��ازی و تولیدکنن��دگان آن را ک��م کن��د چ��را که 
بیط��رف، قائم مقام بنیاد بازی های رایانه ای می گوید: 
»متاسفانه طی سال های اخیر این نگرانی هست که 
تولیدکنندگان ما جذب کمپانی های خارجی ش��وند 
و با رفع مش��کل بودجه و اعتبار ش��اید بتوان به این 

نگرانی خاتمه داد.«
وی البت��ه به حمایت و ت��الش ارتش جمهوری 
اسالمی ایران نیز اشاره دارد و اظهار می دارد: »ارتش 
طی حمایت های مالی، اقدام به تولید بازی رایانه ای با 
عن��وان خلیج عدن کرد که یادآور غرور ملی و هویت 
اسالمی ایرانیان است واین که ارتش به عنوان یک نهاد 
نظامی دغدغه فرهنگی داش��ته است جالب و عالی به 
نظر می رس��د. اگر دیگر نهادها و س��ازمانها هم چنین 
حمایتهایی داشته باشند فکر نمی کنم دیگر نگرانی ای 

وجود داشته باشد.«
نگرانی ای که دکتر غالمرضا علیزاده، آسیب شناس 
اجتماعی بدان اشاره داشته و در گفت و گو با گزارشگر 
کیه��ان می گوید: »عالوه بر تهدیدات نرم سیاس��ی، 
آفت های اجتماعی هم از سوی این بازی ها به محافل 
خانوادگی وارد می شود. افزایش پرخاشگری در کودکان 
مهم ترین مش��خصه بازی های رایان��ه ای و حالت های 
جنگی آنهاست. در واقع خشونت مهم ترین محرکه ای 
است که در طراحی جدیدترین و جذاب ترین بازی های 

رایانه ای به حد افراط از آن استفاده می شود.«
وی ادام��ه می دهد: »افت تحصیل��ی، اعتیاد به 
بازی ها و متزلزل ش��دن روابط خانواده را هم باید به 
عواقب بازیهای رایانه ای اضافه کرد. پیشرفت تکنولوژی 
باعث دور ش��دن اعضای خانواده از یکدیگر شده و هر 
یک از اعضای خانواده س��رگرم این بازی ها و اینترنت 
و ماهواره می شوند و کمتر حوصله یکدیگر را دارند.«

علیزاده می گوید: »تصور بیش��تر خانواده ها این 
اس��ت که بازی ها منجر به تقویت س��لول های مغزی 
می شوند ولی واقعیت چیز دیگری است و فقط حرکت 

دست ها و انگشت ها را دربردارد.«
وی البته به مزایای بازی های رایانه ای مناس��ب 
هم برای تقویت عکس العمل های مناسب و سریع و به 
موقع اشاره می کند و اظهار می دارد: »در کنار استفاده 
از رایانه تحرک هم نیاز است و فرزندان را باید به ورزش 
هم ترغیب کرد.«اما علیزاده مانند دیگر  آسیب شناسان 
اجتماعی عقیده دارد در بازار فقط باید بازی  مناس��ب 
یافت ش��ود تا از رسوخ فکر و اندیشه غربی در کانون 

خانواده ها جلوگیری کنیم.

گزارش روز

افقی:
 1- هم��دم و انی��س- دولت ه��ا را ب��ه وادی 
بده��کاری و تورم می فرس��تد 2- از یاد بردن 
معن��ای ای��ن ترکیب قدیمی فارس��ی اس��ت

 3- پس��وند مصدر جعلی- خاک گور� آشکار- 
سطح ناصاف تایرها 4- رهسپار شدن - جامی 
برای نوش��یدنی ها- بزرگی و عظمت 5- ابراز 
بندگ��ی در درگاه خداون��د- راهی برای بهبود 
کیفیت عکس- تولیدی از پاالیشگاه نفت 6- از 
اقوام نزدیک- پیش درآمد نوعی اس��تاندارد- 
محصول جالیزی 7- شکل دهنده- دریاچه ای 
مرده در آسیای میانه- فیلمی از آلفرد هیچکاک 
8- رساله علمی- اختراع شیشه ای ونیزی ها- در 
بازار بورس خرید و فروش می شود- مایع هستی 
بخش 9- خصومت قلبی- دارایی و مال- زمانی 
معادل ده قرن 10- هدیه دادن- امیدوار کردن- 
نابینا 11- پسوند قیدساز- نیاز ترشی سازان- 
ش��هری در ایتالیا 12- سازمان ناظر بر صنعت 
آبزی پروری- وفا کردن- قصد و عزم 13- باران 
مالیم- تکاور- مقامی در قانون اساسی ما- رمز 
و راز 14- اقتصاد ما با تقویت تولید ملی از این 
وابس��تگی رهایی خواهد یافت 15- کسی که 
حافظه اش ضعیف ش��ده باشد- مجموعه ای از 

چند شهرستان.

عمودی:
 1- در لغت به معنای نویس�نده است- 
حرکت�ی در ژیمناس�تیک- از ب�اال به 
پایین نگاه کردن 2- س�اختن برج های 
بلن�د- ابزار حجام�ت و فصد 3- عالئم 
نگارشی هر زبان- برکت داشتن- نهال 

در هم شکسته- ویتامین انعقاد خون
 4- بن�دری در غ�رب دریای س�یاه- 
س�اکن و  راک�د  هلن�د-  پایتخ�ت 
 5- ع�دد- زیرک - می�وه ای از اقوام 
خربزه و گرمک 6- نابودی- افشانیدن- 
از جا کنده ش�دن 7- از توابع گیالن- 
درخشان- ابزار بتونه کاری 8- نتی در 
موسیقی- خودپس�ندی- بی اساس- 
درون و میان 9- گزارش وخبر- قاطر- 
گری�ز 10- جدید ترک�ی- پینه- فلز 
گرانبهای مزین به نگین 11- زیباسازی 
بین آجرهای دیوار� گلی زینتی- مار 
س�نگین وزن آفریقایی 12- از اوصاف 
خداوند- نامی که پرتغالی ها بر جزیره 
تایوان نهاده بودند- عارضه ای عروقی 
در ساق پا 13- مادر لر- مراقب- جوش 
پوس�تی- پوس�تین 14- مفارقت، از 
ه�م دور ش�دن- اس�تراحتگاه تجار 
و مس�افران در قدی�م 15- قاع�ده و 
اسلوب- ش�هری در نزدیکی زنجان- 

گران تهرانی ها.

شماره 9729
بدون نقطه کور

جدو    ل

صفحه  5
یک شنبه 19 خرداد 1392 

29 رجب 1434 - شماره  20512

پریسا جاللی

 بخش پایانی

حمایت از تولید 
 بازوی تقویتی تفریحات رایانه ای

√ حیدری، مدیرعامل یکی از شرکت های تولید بازی: دولت به جای 
حمایت مالی بهتر است قانون کپی رایت را در کشور رعایت کند 

تا بازی های تولید داخل و بازی های مناسب وارداتی از تکثیر و قاچاق 
در امان باشند.

√ محمد بیطرف،
 قائم مقام بنیاد ملی 

بازی های رایانه ای: وقتی 
بودجه یک سال بنیاد برابر 
با یک چهارم هزینه ساخت 
یک بازی در خارج از کشور 
است، چه توقعی از بنیاد 

می توان داشت!

√ پژمان، عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس: با پی  گیری اعضای 
کمیسیون فرهنگی و تلفیق 

7 میلیارد تومان برای تولید بازی 
در ایران اختصاص یافت.

آسیب شناسی بازی های رایانه ای و اهداف پشت پرده آن

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

نوبت دوم

شماره مجوز: 96336
5/762 م /الف

فراخوان مناقصه عمومی
مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره م م/92/0022

مربوط به تامین خدمات حراست و نگهبانی از پستهای مهندسی راه و ساختمان
الف- شرح مختصر خدمات:

انجام خدمات حراست و نگهبانی از پست های مهندسی راه و ساختمان به تعداد 17 پست سه نوبتکار 8 ساعته )68( نفر تعداد 3 پست دو نوبتکار )9( نفر جمعا 
به تعداد 77نفر.

سایر جزییات و اطالعات در اسناد مناقصه درج گردیده است.
ب- برآورد کارفرما/ محل و مدت انجام خدمات:

اجرای خدمات در محلهای نگهبانی ش��امل: منازل- اماکن- ادارات- تاسیس��ات و یا هر وس��یله و اموال غیرمنقول مربوط به مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب و مدت انجام آن 12 ماه می باش��د و همچنین مبلغ تقریبی برآورد کارفرما جهت انجام خدمات/ بدون درصد س��هم و هزینه مدیریت 

معادل 11/749/306/039 ریال می باشد.
ج- شرایط مناقصه گران متقاضی:

مناقصه گران دارای مجوز از س��ازمان کار وامور اجتماعی در خصوص واگذاری خدمات پش��تیبانی و خدماتی با داشتن سوابق کاری مشابه و حسن سابقه در انجام 
خدمات.

دارا بودن تاییدیه صالحیت در رشته حراست و نگهبانی از سازمان حراست وزارت نفت.
توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 42/000/000 ریال و همچنین 10٪ مبلغ پیمان ) در صورت برنده شدن( بعنوان تضمین انجام تعهدات می باشد.

- ارائه یک نسخه تایید شده از صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی با امضای جامعه حسابداران رسمی الزامیست.
د- محل، زمان و مهلت دریافت مدارک مناقصه گران:

از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت میشود حداکثر ظرف 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم، آمادگی خود را بصورت کتبی به یکی از آدرس های ذیل الذکر 
اعالم نمایند.

ضمنا محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها در اسناد مناقصه قید می گردد.
نش��انی محل اعالم آمادگی و دریافت اس��ناد: اهواز، کوی فدائیان اس��الم، س��اختمان پنج طبقه، بلوک یک، طبقه اول، امور حقوقی و قراردادها، اتاق ج 141 و یا 
تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان بیهقی، پالک 28، ساختمان مرکزی یازدهم، شرکت ملی نفت ایران، طبقه دوم، دفتر هماهنگی امور حقوقی و قراردادهای 

مناطق نفتخیز جنوب.

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
WWW.NISOC.IR  
WWW.SHANA.IR
HTTP://IETS.MPORG.IR

بارکد 0773920

آگهی تصمیمات شرکت تولیدی 
صنعتی پارسا پالستیک 

سهامی خاص به شماره ثبت 58291 
و شناسه ملی 10101033498

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
91/12/20 شرکت مزبور که در تاریخ 91/12/27 
واصل گردید م��وارد ذیل به تصویب مجمع مزبور 
رس��ید: عبارات  ذیل به موضوع فعالیت ش��رکت 
الحاق ش��ده تولید انواع لوازم التحریر و نوشت افزار 
ان��واع دفات��ر و اوراق انواع ل��وازم اداری و بایگانی 
انواع کیف ها و س��اک ها و انواع قطعات پالستیکی 
تزریقی انواع ورقهای پالس��تیکی و انواع فیلمهای 
پالستیکی س��ایر قطعات و محصوالت پالستیکی 
مرتب��ط با پروان��ه بهره ب��رداری در نتیج��ه ماده 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
م الف 27296

بارکد 0759825

آگهی تصمیمات شرکت
 گروه عمران و مسکن 

سازه پایدار قرن سهامی خاص 
به شماره ثبت 83950 

و شناسه ملی 10101285457
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1391/12/22 
ک��ه در تاری��خ 91/12/27 واص��ل گردید رحیم 
شاکی باهر به ک م 1380777021 بنمایندگی از 
شرکت سرمایه گذاری مهرگان بسمت مدیرعامل 
و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی 
هیئت مدیره انتخاب گردید و امضاء کلیه اوراق و 
اس��ناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، س��فته  ، 
ب��رات و قراردادها ب��ا دو امضای متفق مدیرعامل 
رحیم ش��اکی باهر و معاون مالی ش��رکت س��ید 
مهدی رس��ولی همراه با مهر شرکت معتبر است 
و در غی��اب معاون مالی با امضای یکی از اعضای 

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

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
م الف 27299

بارکد 0818702

آگهی تغییرات شرکت پرشین صنعت 
پانیذ سهامی خاص به شماره ثبت 

417204 و شناسه ملی 10320689136
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده مورخ 

1391/12/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مح��ل ش��رکت در واحد ثبتی ته��ران به آدرس ش��هر تهران- 
خ دکتر علی ش��ریعتی خ خواجه نصیر طوسی پ326 کدپستی 
1611793933 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 

فوق اصالح گردید.
در تاری��خ 1392/2/2 ذی��ل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسس��ات 

غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری

واحد ثبتی تهران م الف 27077

هیئت  صورتجلس��ه  طبق 
م��ورخ 92/1/28  مدی��ره 
شرکت مزبور که در تاریخ 
92/1/31 واص��ل گردی��د 
رحیم ش��اکی باهر به کد 
به   1380777021 مل��ی 
از شرکت گروه  نمایندگی 
عم��ران و مس��کن س��ازه 
پای��دار ق��رن به شناس��ه 
به   10101285457 ملی 
جای علی خان محمدی به 
سمت رئیس هیئت مدیره 
و محمدرضا رزاقی مدبر به 
کد مل��ی 0050779540 
ب��ه نمایندگی از ش��رکت 
مهندسی عمران و تولیدی 
نی��رو ب��ه شناس��ه مل��ی 
10101357432 به جای 
رحیم شاکی باهر به سمت 
نای��ب رئیس هیئت مدیره 
ب��رای بقیه م��دت تصدی 
انتخ��اب  هیئ��ت مدی��ره 

گردیدند.

بارکد 0926386

آگهی 
تصمیمات 

شرکت 
انبوه سازان 
سبزاندیشان 
سهامی خاص 
به شماره ثبت 
236078 و 
شناسه ملی 
10102770018

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

م الف 27061

  كیهان ورزشي 
قدیمي ترین 

مجله ورزشي ایران 
شنبه هر هفته 

بصورت 
سراسري منتشر مي شود

س�ازمان بهش�ت زهرا)س( در نظر دارد عملی�ات جدول گذاری را از 
طری��ق مناقص��ه عمومی واگذار نماید. بدینوس��یله از اش��خاص حقیقی و 

حقوقی واجدشرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.
الف( مدت انجام خدمات:  9 ماه

ب( محل اجرا: ناحیه 3 بهشت زهرا)س(
ج( شرایط متقاضی: دارای رتبه 5 ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی ریاست جمهوری و یا اخذ تائیدیه کتبی از حوزه معاونت عمرانی 

و توسعه سازمان بهشت زهرا)س(
 د( مح�ل دریافت اس�ناد و تس�لیم پیش�نهادات: کلی��ه داوطلبین 
می توانند جهت خرید اس��ناد مناقصه با در دس��ت داش��تن فیش واریزی 
به مبلغ 150،000 ریال به ش��ماره حس��اب 1001 نزد بانک ش��هر شعبه 
بهش��ت زهرا)س( به جاده قدیم تهران- قم س��اختمان اداری ش��ماره یک 

سازمان- اداره حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند.
ه�( میزان سپرده نقدی و شماره حساب: مبلغ 100،000،000 ریال 
به شماره حساب 1003 نزد بانک شهر شعبه بهشت زهرا)س( واریز و اصل 
فیش واریزی به همراه اسناد و مدارک دیگر در پاکت الف و برگه پیشنهاد 
قیمت و ارائه سوابق درپاکت ب در بسته و الک و مهرشده تحویل گردد.

و( مهلت ارائه اس�ناد: از تاریخ انتش��ار آگهی به مدت 10 روز در اوقات 
اداری می باشد.

بدیهی اس��ت ش��رکت در مناقصه و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط و 
تکالیف مقرر در اس��ناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار است.
ضمنا مش��روح شرایط مناقصه در اسناد درج می باشد که شرکت کنندگان 
باید مدارک را پس از اخذ امضاء نموده و در پاکت های الک و مهر ش��ده 
»الف« و »ب« تحویل نمایند. امضاء اس��ناد مناقصه به منزله قبول شرایط 

مندرج در آن می باشد.

آگهی تجدید 
مناقصه عمومی شهرداری تهران

سازمان بهشت زهرا)س(

نوبت دوم
شماره: 92/11

روابط عمومی سازمان بهشت زهرا)س(
WWW.beheshtezahra.ir


