
ش�رکت بهره برداری نفت و گاز شرق در نظر دارد انجام 
خدم��ات فوق را برای مدت یک س��ال و قاب��ل تمدید برای 
مدت بیش��تر با مشخصات و ش��رایط ذیل از طریق برگزاری 

مناقصه به شرکت ذیصالح پیمانکاری واگذار نماید.
شرح مختصر کار:

انجام خدمات مورد نیاز مدیریت عملیات، ایمنی، بهداش��ت 
و محیط زیس��ت، مهندسی سیس��تم ها، روابط عمومی، امور 
اداری و مالی ش��رکت بهره برداری نفت و گاز ش��رق واقع در 

منطقه عملیاتی خانگیران سرخس، استان خراسان رضوی.
شرایط متقاضیان: 

1- دارا بودن شخصیت حقوقی، کد اقتصادی و شناسه ملی.

2- داشتن توانائی مالی، تجربه وتخصص در زمینه مورد نظر.
3- دارا ب��ودن تائیدیه انج��ام کار از وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی.

4- توانای��ی تهی��ه ضمانت نامه ش��رکت در مناقصه به مبلغ 
53/000/000 ری��ال و نی��ز در ص��ورت برنده ش��دن ارائه 
ضمانت نامه حس��ن انجام تعهدات به می��زان 10 درصد بار 

مالی سالیانه پیمان.
5- ب��ه پیمانکار برنده به میزان 10 درصد بار مالی س��الیانه 

پیمان، پیش پرداخت تعلق می گیرد.
متقاضی��ان واج��د ش��رایط می توانند ب��ا ارائ��ه معرفی نامه 
کتب��ی حداکث��ر ت��ا تاری��خ 1392/4/29 جه��ت اع��الم 
آمادگ��ی و اخذ پرسش��نامه ارزیابی به دفت��ر امور حقوقی و 
قرارداده��ای ش��رکت بهره ب��رداری نفت و گاز ش��رق،  واقع 
در مش��هد- بلوار خیام- بلوار ارش��اد- خیاب��ان پیام- نبش 
پیام6- پالک 18، ش��ماره تلفن 7047000-0511 و تلفکس 
پرسش��نامه های  س��پس  و  مراجع��ه   0511-7047322

تکمیل شده را تا تاریخ 1392/5/12 تحویل نمایند.

آگهی فراخوان پیمانکار
موضوع: مناقصه شماره م م/92/108/ش

راجع به انجام خدمات فنی/دفتری شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
)شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق(

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

 نوبت دوم 

نظر به اینکه اس��تاندارد ملی ایران به ش��ماره 800 تحت عنوان »کنجاله سویا مورد مصرف در خوراک دام، طیور و آبزیان- ویژگی و 
روش آزمون« که بر مبنای ماده 30 قانون افزایش بهره وری بخش کش��اورزی و منابع طبیعی مورخ 89/4/23 و قانون ارتقاء کیفی 
تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مورخ 89/2/26 مشمول مقررات استاندارد اجباری میباشد در سیصد و سی و هشتمین 
اجالس کمیته ملی مورخ 80/12/21 مورد تجدیدنظر دوم قرار گرفته که مراتب جهت اطالع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی 

میگردد:
الزامات قانونی:

تولیدکنندگان و واردکنندگان این فرآورده تا تاریخ 92/7/1 مهلت خواهند داش��ت تا نس��بت به رعایت موارد تجدیدنظر ش��ده اقدام 
الزم بعمل آورند. کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی ذیربط میتوانند جهت کس��ب اطالعات بیشتر در مرکز به سازمان ملی استاندارد 

ایران و در استانها به ادارات کل استانی مراجعه نمایند.

اطالعیه 
سازمان ملی استاندارد ایران

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل م الف 1737

1- گازرس�انی به روستاهای بن گنبد و گل زرد مالمیر از 
توابع هندودر )اجرای 7800 متر شبکه توزیع پلی اتیلن 

و نصب 80 مورد انشعاب(
2- ش��رکت گاز اس��تان مرکزی ب��ه آدرس اراک، خیابان امام 
خمینی، س��اختمان مرکزی گاز اس��تان مرک��زی، طبقه دوم، 

اطاق 215، امور پیمان ها.
3- دریافت اس��ناد ارزیابی و اعالم آمادگی حداکثر تا 10 روز 

پس از تاریخ درج آگهی نوبت دوم در روزنامه.
4- میزان تضمین شرکت در مناقصه برابر مصوبه هیئت دولت 

به شماره ت 28493 ه� مورخ 82/8/11 خواهد بود.
5- زم��ان ارائه مدارک پ��س از تاریخ درج آگهی نوبت دوم در 

روزنامه.
مناقصه گران می توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتر به پایگاه 
اطالع رس��انی WWW.shana.ir و سایت اینترنتی شرکت 
)بخ��ش   WWW.nigc-mpgc.ir اس��تان مرک��زی  گاز 
آگهی ها- مناقصه های پیمان( مراجعه و یا با ش��ماره تلفن های 
4-2412081-0861 ام��ور قراردادهای ش��رکت گاز اس��تان 

مرکزی تماس حاصل فرمایند. تلفکس: 0861-2776660

آگهی فراخوان
 مناقصه )23- 92(

شماره: 178081
شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان مرکزی
)سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی
م الف 750

نوبت اول

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق الع��اده و عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1391/12/2 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- ماده 31 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصالح گردید.

2- اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1393/12/2 به قرار ذیل انتخاب 
گردیدند:

خان��م محبوبه بذری هارونیه به ش��ماره مل��ی 0059684755 و 
آقای علی فرحان اس��دی به شماره ملی 1829242385 تا تاریخ 

.1393/12/2
3- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

خانم محبوبه بذری هارونیه به ش��ماره مل��ی 0059684755 به 
س��مت رئیس هیئت مدیره و آقای علی فرحان اس��دی به شماره 
ملی 1829242385 به س��مت نائب رئی��س هیئت مدیره و آقای 
س��امان دانشمند به ش��ماره ملی 2121320709 به سمت عضو 

هیئ��ت مدی��ره و آقای حس��ین میثم��ی خرازی به ش��ماره ملی 

0938655752 )خارج از اعضاء هیئت مدیره( به سمت مدیرعامل 

تا تاریخ 1393/12/2.

4- کلی��ه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک 

س��فته، بروات، قراردادها و عقود اس��المی با امضای مدیرعامل و 

ی��ا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتب��ر خواهد بود 

و همچنی��ن اوراق عادی و اداری ب��ا امضای مدیرعامل و یا رئیس 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

در تاری��خ 1392/3/25 ذی��ل دفت��ر 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

آگهی تغییرات شرکت آلتون ترابر سهامی خاص 
به شماره ثبت 391729 و شناسه ملی 10320427873

بارکد 1342474

م الف 38321

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده 

مورخ 92/2/15 شرکت مزبور که در تاریخ 92/2/17 واصل گردید 

فاطمه س��تایش کد ملی 2301190668 به سمت بازرس اصلی و 

فریبا عبدلی کد ملی 1819249670 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به 

مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سیدمحسن زمردیان 

کد ملی 2529228507 و معصومه الس��ادات حقیقی مبرهن کد 

ملی 0060084871 و عباس رشیدیان کد ملی 0073588865 

و مرکز اصلی ش��رکت به تهران- خ س��تارخان خ شادمان خ نیک 

روش ف��ر پالک 23 طبق��ه 1 کد پس��تی 1456744395 منتقل 

گردید و ماده 14 اساس��نامه بش��رح فوق اصالح گردید و ش��عبه 

ش��رکت در شهرستان کرج به نشانی: ش��هرک جهان نما بلوار 32 

متری جهان نما بن بست دریای دوم پالک 569 واحد 1 کد پستی 

3159833138 ب��ه مدیری��ت معصومه الس��ادات حقیقی مبرهن 

تاسیس گردید. سیدمحس��ن زمردیان بسمت مدیرعامل و رئیس 

هیئ��ت مدیره و معصومه الس��ادات حقیقی مبرهن بس��مت نایب 

رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور 

از جمله چک، س��فته، برات، قراردادها و عقود اس��المی باامضای 

مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

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

آگهی تصمیمات شرکت پوالد پای پارسیان سهامی خاص 
به شماره ثبت 264367 و شناسه ملی 10103816947

بارکد 1225157

م الف 38430

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 92/2/18 نس��بت 
ب��ه موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حس��ن طاهری به کدملی 
1600179363 به جای محسن پیرانی به نمایندگی از موسسه 
ناجی سازان امین به شناس��ه ملی 10100617330 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئ��ت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت 

مدیره انتخاب گردید.
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد 1156484

م الف 38448

آگهی تغییرات شرکت انبوه سازان سبزاندیشان 
سهامی خاص به شماره ثبت 236078 

و شناسه ملی 10102770018
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1391/12/26 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:
1- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

ش��رکت گروه عمران و مس��کن س��ازه پایدار قرن س��هامی خاص با 
نمایندگ��ی آقای علی خان محمدی به س��مت رئی��س هیئت مدیره و 
ش��رکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو س��هامی خاص با نمایندگی 
آقای امیر ابریش��م فروش��ان اصل به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و 
ش��رکت عمران و مسکن س��ازه پایدار نارین دژ مهرازی سهامی خاص 
ب��ا نمایندگی آقای میریونس محمدی به س��مت عضو هیئت مدیره و 
شرکت ماشین آالت همیار نیروگستر یگانه سهامی خاص با نمایندگی 
آق��ای محمدرضا رزاقی مدبر به س��مت عضو هیئت مدیره و ش��رکت 
انبوه س��ازان سبزاندیش��ان س��هامی خاص با نمایندگ��ی آقای محمد 
موال بیگی به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای حامد فرسیابی امامه به 
ش��ماره ملی 0062711512 )خارج از اعضاء هیئت مدیره( به س��مت 

مدیرعامل تا تاریخ 1393/12/26.
2- کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک سفته 
ب��روات و قرارداده��ا و عقود اس��المی با امضای مدیرعام��ل و یکی از 
اعضای هیئت مدیره با مهر ش��رکت معتبر است و اوراق عادی و اداری 

با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 
در تاریخ 1392/2/29 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسسات غیرتجاری 

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

واحد ثبتی تهران

بارکد 1155795

م الف 38443

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار 
فضاکار قرن سهامی خاص به شماره ثبت 399682 

و شناسه ملی 10320496591
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/2/15 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد:
1- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

آقای صابر میرزائی به ش��ماره ملی 0048785253 به س��مت رئیس 
هیئت مدیره و آقای سیدعلی اکرمی فر به شماره ملی 5228009256 
به س��مت عضو هیئ��ت مدیره و آق��ای علی بی تعب به ش��ماره ملی 
2291106627 به س��مت عضو هیئت مدی��ره و آقای مهدی رعنائی 
به ش��ماره ملی 1286013518 به س��مت مدیرعامل )خارج از اعضا 

هیئت مدیره(.
2- کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با دو امضا یکی امضای ثابت آقای 
مهدی رعنای��ی )مدیرعامل( و دیگری امضا متغیر آقای صابر میرزائی 
با کد ملی 0048785253 )رئیس هیئت مدیره( یا آقای ابراهیم حاج 
ابراهیم��ی )نائب رئیس هیئت مدیره( با ک��د ملی 0049687476 یا 
آقای عل��ی بی تعب )عضو هیئت مدیره( با ک��د ملی 2291106627 
مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری باامضا 

مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ 1392/3/6 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و موسس��ات غیرتجاری 

ثبت و مورد تأیید وامضاء قرار گرفت.
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

واحد ثبتی تهران

بارکد 1197087

م الف 38310

آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهشی 
و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان 

سهامی خاص به شماره ثبت 417283
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خبر ویژه

یادداشت روز

صفحه2 صفحه2

کودتای آمریکایی در مصر
با اسرائیل هماهنگ شده بود

از سوی کارشناسان صهیونیستی فاش شد

* ص��دای اعتراض نماینده س��وریه در ش��ورای امنیت؛ 

سازمان ملل به مسئولیت خود عمل نمی کند.

* ش��ادی فلس��طینی ها از تصمیم اتحادی��ه اروپا علیه 

نهادهای اسرائیلی.

* حمله هوایی نیروهای ناتو به مناطق مس��کونی شرق 

افغانستان.

* سرباز آمریکایی از فریب داوطلبان برای اعزام به جنگ 

پرده برداشت.                                      صفحه آخر

به منظور جلوگیری از گسترش اعتراض ها علیه تبعیض نژادی

پلیس آمریکا 
به حال آماده باش درآمد

توصیه یک مسئول

ارزش واقعی سهام عدالت
چند برابر قیمت اسمی آن است

* داری��وش پاک بین مدیرعامل اتحادیه کش��وری تعاونی های س��هام 
عدالت: دارندگان این س��هام در نگهداری آن هوش��یار باشند زیرا چند 

برابر قیمت اسمی ارزش دارد.
* این سهام متناسب با اقساط پرداخت شده وارد بورس می شود.  صفحه4

رحلت بانوی 

بزرگ اسالم 

حضرت خدیجه 

کبری)س( را 

تسلیت می گوییم

افطار میهمانان خدا در جوار امام رضا علیه السالم

* هر شب 12 هزار نفر برای صرف افطار بر خوان حضرت رضا)ع( میهمان می شوند.
* بیش از 3 هزار سفره در صحن هدایت حرم مطهر رضوی برای اطعام زائران و مجاوران روزه دار هر شب پهن می شود.

* مراس��م افطار در کنار حرم مطهر امام رضا)ع( یک س��اعت قبل از اذان مغرب و عش��ا با ختم یک جزء از قرآن 
کریم، مداحی و ذکر توسل و نماز جماعت برگزار می شود.                                                           صفحه3

* فرمانده ارتش مصر 3 روز قبل از برکناری مرس��ی مقامات اس��رائیل را از 
تصمیم خود آگاه کرده بود.

* محمد البرادعی هم قبل از کودتا با نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
دیدار کرد.

* کارشناس اسرائیلی: برکناری مرسی توسط نظامیان امنیت ما را تامین کرد.

* یک نویسنده صهیونیستی، فرمانده کودتا در مصر را قهرمان اسرائیل خواند.
* ناظ��ران سیاس��ی منطقه هم پیش��تر برکناری مرس��ی را ی��ک کودتای 

آمریکایی- اسرائیلی تحلیل کرده بودند.
* همزم��ان با ناآرامی در خیابان های قاهره نخس��ت وزیر دولت موقت مصر 

سه شنبه شب به همراه وزرای کابینه سوگند خوردند.
* کمال جنزوری، نخس��ت وزیر حسنی مبارک، مشاور رئیس جمهور موقت 

مصر شد.
* طرفداران مرس��ی پس از تشکیل دولت انتقالی تظاهرات میلیونی برگزار 

کردند.
* اخوان المسلمین: اعتراض ها تا زمان بازگشت مرسی به قدرت ادامه خواهد 

داشت.
* ارتش مصر اعالم کرد 19 موش��ک گراد که در حال انتقال به قاهره بود را 
کشف و ضبط کرده است.                                               صفحه آخر

* کاتری��ن اش��تون پ��س از دیدار 
ب��ا نمایندگان کش��ورهای 1+5 در 
بروکس��ل از آمادگی این گروه برای 

مذاکره با ایران خبر داد.
* عجله 1+5 برای ش��روع مذاکرات، به 
امید رس��یدن به اهداف خ��اص خود با 
توجه به تغییر دولت در ایران اس��ت، در 
حالی که تحلیلگران غربی نیز بارها اذعان 
کرده اند تغییر دولت، سیاست های کالن 

هسته ای ایران را عوض نمی کند.

اشتون خبر داد

اعالم آمادگی 5+1
 برای از سرگیری مذاکرات هسته ای با ایران

* وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای از عالقه گروه 1+5 برای شروع مذاکرات 
با ایران در آینده بسیار نزدیک خبر داد.

* نماین��ده چین در 1+5: دو طرف بای��د تعامل و اعتماد متقابل را تقویت 
و دور جدید گفت وگوها را در اس��رع وقت آغاز کنند و به دنبال پیش��رفت 

اساسی باشند.
* صالحی: منتظریم تا آقای روحانی به طور رس��می مسئولیت را عهده دار 
شوند و سپس گروه مذاکره کننده تعیین شود.                          صفحه2

* سخنگوی ستاد عارف: نام روحانی در اجماع اصالح طلبان مطرح نبود
*  یکی بیاید مرا بازداشت کند!

* سفیر اسرائیل: ایران بزرگ ترین چالش پیش روی ماست

مهندسی 
اولویت ها !

 مشکل ما آن است
 که روحانی میانه رو نیست


