
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1393/10/6 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شــد: آقــای جعفر اصالنی با کدملــی1288731876 

به نمایندگی از ســوی شــرکت شــهریار مهســتان با شــماره  

شناسه ملی10103045588 به عنوان رئیس  هیئت مدیره 

آقای مســعود مهردادی با کدملی0048700428 به نمایندگی از 

سوی توسعه اقتصادی سبا با شماره شناسه ملی10320246446 

به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره

آقای مصطفــی قانعی با کدملــی5659048609 به نمایندگی از 

سوی شرکت افق توسعه پاسارگاد با شناسه ملی10320230845 

به عنوان عضو هیئت مدیره

آقای ابوالفضل بنان با کدملی0452334225 به نمایندگی از سوی 

شرکت مهر گستر یمین پارس با شناسه ملی 10320224050 به 

عنوان عضو هیئت مدیره

آقای امیر بیات ترک با کدملی0050045970 به نمایندگی از سوی 

شرکت شمس ارتباطات پارس با شناسه ملی10103984048 به 

عنــوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو ســال انتخاب 

شدند.

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل: سفته، چک، بروات و 

عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت 

و در غیــاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضاء هیئت مدیره و مهر 

شرکت معتبر می باشــد. کلیه اوراق عادی مکاتبات و مراسالت با 

امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت سالمت پردیس سهامی خاص 
به شماره ثبت433435 و شناسه ملی10320840930

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1390/4/12 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

محل شــرکت در واحد ثبتــی تهران به آدرس: میدان رســالت 
خیابان شــهید مدنی نظام آباد شــمالی پــالک1539 طبقه 2 
کدپستی1648686916 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح گردید.
آقای حمید وکیلی گرمرودی 1532431521 به ســمت رئیس 
هیئت مدیره، آقای پرویز شهرآزاد 2851168304 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیــره و آقای علی شــهرآزاد 1532628196 به 
ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب 

گردیدند.
 کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته ، بروات و کلیه قراردادها 
با امضاء مشــترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر 
شرکت معتبر بوده و سایر اسناد تعهدآور و اوراق و نامه های عادی 
به امضاء رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر رســمی 

شرکت معتبر خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های گوشتی سوسیران
 سهامی خاص به شماره ثبت100716 

و شناسه ملی10101446870

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1393/9/19 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:

-1 آقای فرشاد نعمتی آالشتی کد ملی 2062864035 به سمت 

رئیس هیئت مدیره

-2 خانم پریدخت ورشــوچی کد ملی 0061379281 به سمت 

نایب رئیس

-3 آقای افشــین بیک زاده مرزبانی کــد ملی 0064480046 به 

سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین شدند.

کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت به امضاء مشترک 

مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت یا 

با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 

است. اسناد و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به همراه 

مهر شرکت معتبر است.

محل قانونی شرکت به تهران خیابان مقدس اردبیلی بین کیهان 

و پســیان ســاختمان اکی یاس طبقه پنجم شمالی واحد 26 کد 

پســتی 1986833187 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت رایکاسیما
 سهامی خاص به شماره ثبت 334986 

و شناسه ملی 10103719033

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1393/9/3 و مجوز 

شــماره5054/3/34/ط مورخ 93/11/26 معاونت طرح و برنامه 

و بودجه تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

رحیم شــاکی باهر 1380777021 به سمت رئیس هیئت مدیره، 

حمیدرضــا بــی آزار 0040015602 بــه ســمت نائــب رئیس 

هیئت مدیره، مؤسســه ناجی ســازان امین 10100617330 به 

نمایندگی حســن طاهری 1600179363 به سمت مدیرعامل 

و عضو هیئت مدیره، شــرکت مهندســی عمران و تولیدی نیرو 

10101357432 بــا نمایندگــی آقای محمدرضــا رزاقی مدبر 

0050779540 و مؤسســه خدمــات تأمیــن اقــالم مصرفی 

کارکنان ناجــا 10100480728 به نمایندگی عباس گل صنم لو 

2801170641 به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و 

قراردادها و عقود اسالمی با امضای ثابت مدیرعامل و معاون مالی 

)آقای میرجواد حســینی( به اتفاق یکــی از اعضای هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت انبوه سازان سبزاندیشان 
سهامی خاص به شماره ثبت236078 

و شناسه ملی10102770018 

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

روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن

فراخوان آگهی پروژه های 
بند »ق« تبصره 2 قانون بودجه

کل کشور سال 1393
شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان گیالن
 )سهامی خاص(

شماره مناقصه: 1394/13

1- دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان گیالن
2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: رشت- پارک شهر، خیابان ملت، خیابان 

شهید سیادتی، شرکت گاز استان گیالن
)شامل  توابع شفت  از  به خوشه صیقالن  گازرسانی  مناقصه:   3- موضوع 
برزوهندان-  لیفکوه-  کوچک-  کمسار  بزرگ-  کمسار  صیقالن-  روستاهای: 
از  اتیلن  انشعاب پلی  کوزان( به طول 75114 متر و ساخت و نصب 1165 

)PC( توابع شفت
4- مبلغ برآورد اولیه و مدت پیمان: 35/440/000/000 ریال به مدت 8 ماه

مبلغ  به  نقدی  واریز  یا  بانکی  ضمانتنامه  تضمین:  مبلغ  و  نوع   -5
112/820/000 ریال

6- رتبه و رشته پیمانکار: تأسیسات و تجهیزات متناسب با مبلغ پروژه
7- آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه: 94/1/24

8- آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی و پاکات پیشنهاد قیمت توسط 
مناقصه گران: تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 94/2/7

9- زمان ارزیابی و بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 9:30 مورخ 94/2/8
10- مکان دریافت و تحویل اسناد پیمانکاران: رشت- پارک شهر، خیابان 
گیالن،  استان  گاز  شرکت  مدیریت  ساختمان  سیادتی،  شهید  خیابان  ملت، 

طبقه سوم، امور قراردادها
11- شماره )تلفکس( تماس: 33332786 - 013 دفتر امور قراردادها

واریز هزینه اسناد به شماره حساب 2174634408005 نزد بانک ملی شعبه 
مرکزی رشت کد 3701 به نام شرکت گاز استان گیالن

 http://www.nigc-gl.ir این آگهی در سایت شرکت گاز استان گیالن
و همچنین پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات )معاونت راهبردی ریاست جمهوری( 

http://iets.mporg.ir قابل رؤیت می باشد.

نوبت دوم

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
 شرکت گاز استان گیالن (PC) - شماره 45 م / 93

آگهی مناقصه تجدید 93/21
یک مرحله ای

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

اداره کل راه و شهرسازی اســتان قزوین در نظــر دارد موارد مشروحه 
ذیل را بر اساس قیمت مقطوع به پیمانکاران واجد شرایط و تعیین صالحیت 

شده واگذار نماید.
لذا متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند برای دریافت اسناد مناقصه با در دست 
داشــتن معرفی نامه جهت هر مورد از تاریخ 94/1/16 لغایت 94/1/20 به نشــانی 
قزوین - انتهای بلوار نوروزیان پشت صدا و سیما - اداره کل راه و شهرسازی استان 
قزوین اداره پیمان و رسیدگی مراجعه و برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 
33659474-028 تماس گرفته و یا به سایت http://iets.mporg.ir یا 

 http://Qazvinroad.ir مراجعه نمایند.
مهلت تحویل اسناد تا ساعت 13 تاریخ 94/1/22 به آدرس فوق می باشد.

تضمین شــرکت در مناقصه می بایســت به صورت اوراق مشــارکت بی نام، 
ضمانتنامــه بانکی و یا واریز وجه به حســاب 217632334004 بانک ملی 

مرکزی شعبه سبزه میدان در وجه اداره کل راه و شهرسازی  باشد.
هزینه اســناد مناقصــه 200/000 ریال فیش واریزی به حســاب شــماره 

2176323306000 به نام اداره کل راه و شهرسازی میباشد.
بازگشــایی پاکات اسناد مناقصه در تاریخ 94/1/23 راس ساعت 11 صبح در 

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین می باشد.
1- نگهداری از تجهیزات و تاسیســات ایمنی تونل شیرین سو واقع 
در محور قدیم قزوین - رشت با مبلغ برآورد 2/388/000/000 ریال و 

مبلغ تضمین چهل میلیون ریال.

نوبت اول

 با اهدای خون 
زندگی را 

هدیه کنیم 
 روابط عمومی

 انتقال خون استان تهران 

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نظر دارد

مناقصه عمومی فعالیت پشتیبانی و خدماتی )امور نقلیه( خود در 

سال 1394 به شماره 200943039000002 را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد ایران( به آدرس الکترونیکی 

www.setadiran.ir برگزار نماید.
متقاضیان الزم اســت در صــورت عدم عضویــت قبلی، مراحل 

ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 1394/1/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از سایت: ساعت 14 

مورخ 94/1/18

مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: ساعت 14 مورخ 94/1/29 

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14 مورخ 94/1/31

آدرس دستگاه مناقصه گزار: 

تهران، خیابان ولیعصر)عج(، روبه روی پارک ملت، خیابان ارمغان 

غربی، خیابان مهرشــاد شمالی، پالک 66، طبقه اول، اتاق 122، 

اداره خدمات پشتیبانی، آقای خامنه/ آقای گلبهار.

تلفن: 021-22058543

** اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل 

عضویت در سامانه: 

مرکز تماس: 021-27313131  

دفترثبت نام: 88969737 -021-85193768

فراخوان مناقصه عمومی (تک مرحله ای)
 فعالیت پشتیبانی و خدماتی (امور نقلیه)

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان م الف28

سال هفتادو سوم   شماره 2102۶   تکشماره 5000 ریال12صفحه ( به اضافه نیازمندي های ویژه تهران)  یک شنبه 1۶ فروردین 1394   15 جمادی الثانی 143۶   5 آوریل 2015

صفحه2

يادداشت روز

خبر ويژه

در سه کشور عراق، افغانستان و پاکستان

آمریکا به بهانه مقابله با تروریسم
یک میلیون و 300 هزار نفر را کشته است

* این آمار که توسط سازمان های بین المللی و نهادهای پزشکی غیردولتی اعالم شده، به مراتب بیشتر از آمارهای رسمی است.

* طبق گزارش فوق فقط در کشور افغانستان 220 هزار نفر قربانی جنگ به اصطالح ضد تروریستی آمریکا شده اند.

* پس از حادثه 11 سپتامبر در سال 2001، ایاالت متحده به بهانه مقابله با تروریسم به خاورمیانه لشکرکشی کرد.
* بسیاری از کارشناسان مستقل، واقعه 11 سپتامبر را یک سناریوی آمریکایی- اسرائیلی می دانند.

* طی 14 سال اخیر حمایت آمریکا و انگلیس از تروریست های طالبان، القاعده و داعش بارها رسانه ای شده است.  صفحه آخر

*رسانه های زنجیره ای مطلبی با تیتر »تبریک همسران شهدای هسته ای به 
ظریف« منتشر کرده و آن را مرتبط با توافق نامه لوزان دانستند.

* همســر شهید شهریاری: ما نامه ای را یک سال و نیم قبل یعنی در زمان 
توافق نامه ژنو تهیه کرده بودیم؛ بنابراین اخالقی نبود که برخی این نامه را 

همزمان با بیانیه لوزان منتشر کنند.

* تردید شــرکت ملی نفت درباره لغو جدی 
تحریم ها.

* لیالز: با امضای توافق هسته ای در اقتصاد  ایران 
شق القمر نمی شود.

* ثبت الکترونیکی تخلفات محدوده زوج و فرد 
از شنبه آینده.

* وزیر ارتباطات از مبادله 19 میلیارد پیامک 
در نوروز 94 خبر داد.                 صفحات۴و۱۱

سیف: حذف 3 صفر از پول ملی 
اولویت بانک مرکزی است

* یو.اس.ای.تــودی: عربســتان در یمــن از 
هم اکنون شکست خورده است.

* استقرار کشــتی های جنگی روسیه در نروژ 
ناتو را به تکاپو انداخت.

* هالکت تعدادی از ســرکردگان تکفیری در 
حمله حزب اهلل به مقر فرماندهی تروریست ها.

* کرانه باختری در تب و تاب انتفاضه.
صفحه آخر

80 درصد تروریست های داعش
 در تکریت به هالکت رسیدند

دروغی دیگر از رسانه های زنجیره ای

خانوادهشهدایهستهای
نامهحمایتازتوافقلوزانراتکذیبکردند

* این نامه از سوی همسران شهدای 
هسته ای در 4 آذر 1392 نوشته شده 
اســت و به نتایــج فعالیت های تیم 
مذاکره کننده در مقطع فعلی مرتبط 
نیست.                          صفحه2

بازتاب بین المللی و گسترده توافق هسته ای  اخیر

توافقلوزان
فراترازخواستهآمریکابود

با حکم سردار اشتری

سردار مومنی 
جانشین

 فرمانده ناجا شد
صفحه2صفحه11

* باراک اوباما: اقدامات شفاف ســاز بی سابقه برای 20 سال ادامه 
خواهد داشت.

* این یک توافق خوب اســت، توافقی که اهداف اصلی ما را برآورده 
می کند و شامل محدودیت های شدید بر برنامه هسته ای ایران می شود.
* مایکل هایدن، رئیس  پیشــین سیا: این توافق بیش از آن چیزی 

است که می خواستیم، بنابراین دلگرم شده ام.
* معاون سابق سفیر اسرائیل در آمریکا: اجرای توافقنامه هسته ای 
بین ایــران و گروه 1+5 کارایی بیشــتری بــرای متوقف کردن 
فعالیت های هسته ای ایران در مقایسه با حمله نظامی خواهد داشت.
* نیویــورک تایمز: مقامات دولت اوباما تعجــب کردند که طرف ایرانی 
می خواهد هزار سانتریفیوژ بیهوده در فردو، در چرخش باشند تا صرفا غرور 

ملی حفظ شود. این مساله درباره بازطراحی راکتور اراک هم تکرار شد.
* طرف ایرانی درخواست داشــت که لیستی از موارد توافق شده 

منتشر نشود.
* وزارت خزانــه داری آمریکا: تا زمان نهایی شــدن برنامه جامع 

اقدام مشترک، تحریم های ضدایرانی با قدرت اجرا می شود.
* اشپیگل: همچنان مشخص نیست که تحریم ها علیه ایران چطور 
برداشته می شوند و آیا ایران می تواند اورانیوم غنی  شده را در کشور 

نگه دارد یا خیر.
* ســید عباس عراقچی: آنچه در بیانیه مشترک مطبوعاتی هم به  
صراحت ذکر شده این است که تمام تحریم های اقتصادی و مالی 
مرتبط با هسته ای در مرحله اول لغو خواهد شد.                صفحه2

در دیدار نوروزی با مدیران دولت

روحانی، خواستار انسجام داخلی برای نگارش توافق نهایی شد
صفحه3

عملیات هوایی
 علیه یمن

 و ارزیابی شتاب آلود 
آل سعود

چرا عناصر فراری از کشور 
فقط اصالح طلبند!؟


