
امور پژوهش و فناوری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در نظر دارد پروژه پژوهشی 
ذیل را در راس��تای دستیابی به رس��الت پژوهشی شرکت و براساس نظام جامع پژوهشی وزارت نفت 
به اجرا درآورد. لذا از کلیه دانش��گاهها، مراکز تحقیقاتی- پژوهشی، شرکتهای دانش بنیان، پارک های 
علمی و فناوری و همچنین ش��رکتها و مؤسس��ات دارای تجربیات علمی و عملی مرتبط با پروژه ذیل 
دعوت بعمل می آید تا نس��بت به بررس��ی و اعالم آمادگی برای پروژه پژوهش��ی مندرج در قس��مت 
فراخوان س��ایت ب��ه آدرس http://randd.niopdc.ir اقدام نموده و فرم تکمیل ش��ده پیش��نهاد 
پروژه های پژوهش��ی این ش��رکت )مندرج در قسمت پروژه های پژوهشی/ فرم های سایت مزبور( را به 

همراه مدارک مربوطه حداکثر تا تاریخ 1392/8/8 به آدرس این اداره ارسال نمایند.
عنوان پروژه:

* مکانیزاسیون سیستم اندازه گیری نفتکشها در شرکت ملی پخش
            )اتوماسیون اندازه گیری نفتکشها- دیپ کوبی مکانیزه(

* RFP پروژه مذکور در سایت این امور درج گردیده است.
اطالعات درخواستی

1.نمودار سازمانی
2. رزومه کارشناسان تمام وقت و پاره وقت

3. شرح وظایف طبق اساسنامه
4. تجربیات پروژه های انجام شده یا در دست انجام

5. همکاری با شرکتها و مشاوران داخلی و بین المللی
6. تالیفات و مقاالت منتشره

7. فرم پیشنهاد پروژه پژوهشی تکمیل شده
نکات مهم

-بدیهی است انجام این فراخوان هیچ تعهدی برای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ایجاد 
نمی نماید.

-در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن 77605742 تماس حاصل فرمایید.
آدرس: ته��ران- خیابان انقالب اس��المی- خیابان بهار جنوبی- روبروی کوچه پارس- ش��رکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی ایران- طبقه پنجم اداره پژوهش، توسعه و فناوری
تلفن 9-77500261 فاکس اداره: 77502965- فاکس دبیرخانه: 88813111-2

آگهی فراخوان عمومی
انتخاب مجری پروژه های پژوهشی

نوبت دوم

م الف 3191

آگهی تغییرات شرکت 
خوراک دام و طیور شهریار سهامی خاص 

به شماره ثبت 60384 
و شناسه ملی 10101054314

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/4/6 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
آقای غالم قربانی ب��ه ک م 3990664107 به عنوان بازرس اصلی و 
جواد س��اکت حس��ن آبادی به ک م 126564669 به عنوان بازرس 
علی البدل برای یک س��ال انتخ��اب گردیدند. اعض��ای هیئت مدیره 
ب��رای مدت دو س��ال به قرار ذیل: علی اکبر خوش��نویس زاده به ک م 
2290410543 و اق��دس هنرور ب��ه ک م 2295702951 و علیرضا 
خوش��نامی ب��ه ک م 22967558363 ب��ه س��مت اعض��ای اصل��ی 
هیئت مدی��ره و مهرافروز خوش��نویس زاده به ک م 2295198054 و 
مهراد خوشنامی 0014017385 به س��مت اعضای علی البدل برای 

مدت دو سال انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال اسفند ماه 1391 

به تصویب رسید.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی سالیانه مورخ 92/3/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنام��ه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی های ش��رکت 
تعیین شد.

مل��ی  شناس��ه  ب��ه  راهب��رد  آرم��ان  حسابرس��ی  موسس��ه 
10100643383 به س��مت بازرس اصلی آقای محمود رجائی 
به ش��ماره مل��ی 4132418936 به عنوان ب��ازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنام��ه و حس��اب س��ود و زی��ان س��ال مال��ی منته��ی به 

1391/12/30 به تصویب رسید.
اعض��اء هیئ��ت مدیره به مدت دو س��ال به ق��رار ذیل انتخاب 

گردیدند:
آقای بیژن یزدگری به ش��ماره مل��ی 0043142974 و آقای 
ای��وب رضایی اهری به ش��ماره مل��ی 1671849442 و آقای 

محمد ابراهیم قره داغی به شماره ملی 15820390700
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پگا 
سهامی خاص به شماره ثبت 78777 

و شناسه ملی 10101236094

به استناد مصوبه هیئت مدیره مورخ 1392/3/27 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد:

آقای فیض اله محمدخانی دارای کدمل��ی 0069007594 بنمایندگی 
شرکت سامان پالستیک به شماره ملی 10100631938 بعنوان رئیس 
هیئت مدیره و آقای مرتض��ی محمدی دارای کد ملی 2060333849 
بنمایندگی شرکت پخش پارس کندر به شماره ملی 10102443892 
بعن��وان نای��ب رئی��س هیئت مدی��ره و آق��ای علیرضا مهرب��ان دارای 
کدمل��ی 0937686141 بنمایندگ��ی ش��رکت بوژان به ش��ماره ملی 
10101259915 بعن��وان عض��و هیئت مدی��ره و مدیرعام��ل تعیی��ن 

گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و 

یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه یک نفر از آقایان عبدالصالح 
نهاون��دی دارای کدملی 0040258319 با س��مت مدی��ر امور مالی و 
ی��ا محمدجواد منتظری علی آبادی دارای ک��د ملی 0383461847 با 
سمت مدیر حسابرسی داخلی و یا محسن محمدخانی مدیر امور اداری 
دارای کد ملی 0045784329 ممهور به مهر ش��رکت و سایر نامه های 
اداری با امضا آقای محسن محمدخانی مدیر امور اداری دارای کد ملی 

0045784329 ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت کندر سهامی خاص 
به شماره ثبت 82884 و شناسه ملی 10101275087

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/1/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

آق��ای محمودرضا رزاقی ب��ه ش.م 0052592685 بنمایندگی از 
طرف مؤسس��ه تأمین درمان بسیجیان به ش.م 10100342160 
بجای آق��ای علیرضا حاتمی خ��واه برای باقیمان��ده مدت تصدی 

هیئت مدیره تعیین گردید.
کلی��ه اوراق و اس��ناد تعهدآور از جمله قراردادها س��فته بروات با 
امض��ای ثابت مدیرعامل و رئی��س هیئت مدیره و در غیاب رئیس 

هیئ��ت مدیره با امضای مدیرعام��ل و یکی از اعضای هیئت مدیره 
همراه با مهر ش��رکت و امضای کلیه چکها و اسناد مالی با امضای 
ثاب��ت مدیرعامل و مدیرمالی ش��رکت آقای مصطفی همت زاده به 
ش.م 1639302603 و یکی از اعضای هیئت مدیره و س��ایر اوراق 
اداری و پرس��نلی با امضای مدیرعامل و یا جانش��ین وی همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.

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

آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای یاس نوین پارسه سهامی خاص 
به شماره ثبت 341783 و شناسه ملی 10300034189 

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی
در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 بدینوسیله برگهای تشخیص 
مالیاتی با مشخصات زیر به مؤدیان ذیربط ابالغ می گردد تا ظرف سی روز از تاریخ درج این آگهی به 
اداره امور مالیاتی در نشانی مندرج مراجعه و نسبت به حل و فصل پرونده و تسویه حساب مالیاتی اقدام 

نمایند، در غیر این صورت طبق موازین قانونی اقدام خواهد شد.
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اداره روابط عمومی امور مالیاتی شهر تهران
م الف 3288

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط و تعیین صالحیت شده واگذار نماید.
لذا متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند برای دریافت اس��ناد مناقصه با در دس��ت داش��تن معرفی نامه جهت هر مورد از تاریخ 92/7/30 لغایت 92/8/5 به نش��انی 
قزوین- انتهای بلوار نوروزیان پش��ت صدا و س��یما- اداره کل راه و شهرس��ازی استان قزوین اداره پیمان و رسیدگی مراجعه و برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

3659474-0281 تماس گرفته و یا به سایت  http://iets.mporg.ir یا http://Qazvinroad.ir مراجعه نمایند.
مهلت تحویل اسناد تا ساعت 13 تاریخ 92/8/16 به آدرس فوق می باشد.

تضمین ش��رکت در مناقصه می بایس��ت به صورت اوراق مش��ارکت بی نام، ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه به حس��اب 217632334004 بانک ملی مرکزی شعبه سبزه 
میدان در وجه اداره کل راه و شهرسازی  باشد.

هزینه اسناد مناقصه 200000 ریال فیش واریزی به حساب شماره 2176323306000 به نام اداره کل راه و شهرسازی میباشد.
بازگشایی پاکات اسناد مناقصه در تاریخ 92/8/18 راس ساعت 11 صبح در اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین می باشد.

نوع مناقصهپایه برآوردمبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآورد )ریال(عنوان مناقصهردیف

نگهداری سیستم روشنایی و چراغ های چشمکزن1
فهرست بهای 7/733/541/852110/000/000 غیر از آزاد  راههای حوزه استحفاظی

یک مرحله ایراهداری 92

نگهداری سیستم روشنایی و چراغ های چشمکزن2
فهرست بهای 8/686/096/152120/000/000 آزاد  راههای حوزه استحفاظی 

یک مرحله ایراهداری 92

یک مرحله ایمقطوع1/000/000/00020/000/000بازسازی و رنگ آمیزی گاردریل ها تصادفی3

خرید چشم گربه ای یک طرفه و دو طرفه 4
یک مرحله ایمقطوع876/000/00045/000/000و چسب دو جزئی اپوکسی

فهرست بهای 18/015/400/000200/000/000خرید خط سرد ترافیکی5
دو مرحله ایراهداری 92

آگهی مناقصه 92/12

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین
راهداری یک باور اعتقادی و شغل مقدس است

نوبت اول

سال هفتادو دوم q  شماره q 20622  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( سه شنبه 30 مهر q  1392 16 ذیحجه q  1434 22 اکتبر2013

خبر ویژه

یادداشت روز

صفحه2

* جک لو، وزیر خزانه داری آمریکا در مصاحبه با ان بی سی: فکر می کنم 
تحریم ها کارساز بوده و این دلیل آغاز مذاکرات با ایران است و صحبت 

از کاهش تحریم ها نابهنگام است.
* ما باید مشاهده کنیم که مقامات ایرانی گام هایی را برای دور شدن از 

قابلیت تسلیحات هسته ای برمی دارند.
* ما باید ش��واهد واقعی و ملموس مشاهده کنیم و تا زمانی که چنین 
گام ها و اقداماتی از س��وی ایران مش��اهده نکنی��م، اقدامی در خصوص 

کاهش تحریم ها انجام نخواهیم داد.

* وزارت جهاد کش��اورزی: اگر تغیی��ری در قیمت نهاده های 

دامی اتفاق نیفتد قیمت مرغ تا پایان سال افزایش نمی یابد.

* نعم��ت زاده: معافی��ت مالیاتی صادرکنن��دگان دوباره 

برقرار می شود.

* افزایش نرخ س��ود بانکی در دس��تور کار شورای پول 

و اعتبار.

* عرضه خودروهای تولیدی کش��ور با 2 ایربگ تا پایان 

سال.                                              صفحات4و9

یک مقام مسئول: زمستان امسال 
قطعی گاز نداریم

* درخواست مفتی سوریه از جهان اسالم برای 

مقابله با گروه های افراطی در منطقه.

* افشای جاسوسی آمریکا، فرانسه را در شوک 

فرو برد.

* هالکت 8 نظامی ناتو در انفجار کابل.

* پاپ رهبر کاتولیک های جهان حاضر نشد با 

نتانیاهو دیدار کند.

صفحه آخر

عفو بین الملل: سران عربستان باید
 به دلیل نقض حقوق بشر محاکمه شوند

52 شهید و60 مجروح 
در انفجار تروریستی جنوب بغداد

وزیر خزانه داری آمریکا:

کاهش تحریم های ایران
 در دستور کار نیست

* س��ناتور جان م��ک کین: ما به 
ایران اجازه نمی دهیم به توانمندی 

هسته ای دست پیدا کند.
* خاورمیانه آزمونی برای اراده و 
اعتبار آمریکاست و ما باید نقش 

رهبری آن را ایفا کنیم.
* خاورمیان��ه ب��رای م��ا از نفت 

مهمتر بوده است و خواهد بود.
صفحه3

صفحه2

صفحه3

*معاون وزیر امور خارجه:  ما در مذاکرات موضع قطعی خود را 
اعالم کردیم که هیچ ماده ای از ایران خارج نخواهد شد و گروه 

1+5 نیز پذیرفت که مواد از ایران خارج نشود.
* م��ا ک��ه در برابر تهدیده��ا و تحریم ها ب��اج ندادیم طبعا در 

مذاکرات نیز باج نخواهیم داد.
* غنی سازی قابل سازش و مذاکره نیست.

* قضاوت درباره نتایج مذاکرات و فضای حاکم بر آن هنوز زود 
است.

* تردیدی نیست که آمریکا و رژیم صهیونیستی با هم شریک 
هستند و در یک جبهه قرار دارند.

* گروه 1+5 هنوز محتوای پیشنهادی ایران را نپذیرفته است.
* در صورت دستیابی به نتیجه حتما جزئیات را خواهیم گفت.

* همه آنچه که تاکنون درباره جزئیات مذاکرات منتش��ر شده 
عاری از واقعیت است و منشأ  این جزئیات ادعایی، صهیونیست ها 
هستند.                                                              صفحه2

عراقچی: در مذاکرات هسته ای 
باج نخواهیم داد

در مصاحبه با العالم

*انحالل حزب مش��ارکت هیچ ارتباطی به دولت گذشته نداشته که با 
تغییر دولت بتواند فعالیت خود را آغاز کند.                          صفحه2

فوالدگر: به نقش آفرینان فتنه 88 
مجوز تأسیس حزب داده نمی شود

در دیدار سردار حاجی زاده با فرمانده نیروی هوایی روسیه صورت گرفت

اهدای پهپاد اسکن ایگل ساخت سپاه به روسیه

شما هم 
کم فروشی می کنید؟!

* یک تروریست غیرنظامیان را داخل قهوه خانه ای در منطقه »العامل« جنوب بغداد هدف انفجار انتحاری قرار داد.
* انفجار خودروی بمب گذاری شده در جنوب شهر سامرا جان 3 غیرنظامی را گرفت و 7 زخمی برجای گذاشت.

* مدتی است که تروریست ها پس از هر عملیات بمب گذاری، با نیروهای پلیس در محل حادثه درگیر می شوند.
* به اعتقاد کارشناسان، تروریست ها تالش می کنند در عراق نیز مثل سوریه یک جنگ تمام عیار داخلی راه بیندازند.
* هم اکنون شورشیان سوری با افراد مسلح عراقی ارتباط تنگاتنگ دارند.                                    صفحه آخر

* مذاکره کننده ایرانی آب پاکی را روی دست نشریات زنجیره ای ریخت
* یارگیری برای فراکسیون انشعابی یا انسجام فراکسیون اکثریت؟

* شما تحت فشار هستید اما بدون فشار استانداری را به ما بدهید!
* خروج از حاکمیت خوبه اما سهم ما از کابینه کمه!

چرا کاری می کنید که مردم
حق را به کیهان بدهند؟!


