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به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به 
طور فوق العاده م��ورخ 1391/8/10 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد:
1 - ماده 31 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصالح گردید.

2 - آق��ای مه��دی کاظم��ی ش��کوه ب��ه ش��ماره مل��ی 
0055330495 به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام داودی 
عیس��ی لو به شماره ملی 1671112563 به عنوان بازرس 

علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
3 - روزنام��ه کثیراالنتش��ار کیهان جهت نش��ر آگهی های 

شرکت انتخاب شد.
4 - اعضاء هیئ��ت مدیره تا تاریخ 1393/8/10به قرار ذیل 

انتخاب گردیدند:
آقای محمد مومنی به شماره ملی 0031738206 و آقای 
مصطفی نجفیان رضوی به شماره ملی 0044072813 و 
آقای علی مومنی به ش��ماره ملی 0070811385 و آقای 
مس��عود مومنی به ش��ماره ملی 0032251734 تا تاریخ 

.1393/8/10
در تاریخ 1391/10/9 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری ثبت و مورد تائید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت ساربوک راه 
سهامی خاص

به شماره ثبت 380341 
و شناسه ملی 10320315545

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1391/5/9 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1393/5/9 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت یکتاسازان ماهان جنوب شرق سهامی خاص با نمایندگی آقای سینا اسدی و شرکت سرمایه گذاری نگین اندیشه  البرز سهامی 
خاص با نمایندگی آقای امیر خرمی ش��اد و ش��رکت یکتاسازان اورامان شمال غرب سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدحسن بیات 

تا تاریخ 1393/5/9.
2- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

ش��رکت س��رمایه گذاری نگین اندیشه البرز س��هامی خاص با نمایندگی آقای امیر خرمی شاد به س��مت رئیس هیئت مدیره و شرکت 
یکتاس��ازان ماهان جنوب شرق سهامی خاص با نمایندگی آقای س��ینا اسدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت یکتاسازان 
اورامان ش��مال غرب س��هامی خاص با نمایندگی آقای محمدحس��ن بیات به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسن بیات به 

نمایندگی از شرکت یکتاسازان اورامان شمال غرب سهامی خاص به سمت مدیرعامل.
3- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک برات قراردادها و عقود اسالمی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره 
متفقا همراه با مهر ش��رکت معتبر اس��ت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر 

می باشد و سایر نامه ها و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ 1391/7/19 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت یکتاسازان سروش امید سهامی خاص
به شماره ثبت 355792 و شناسه ملی 10104022790

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظر دارد ارزیابی 
عملکرد اپراتورهای ارتباطی )ثابت و سیار پستی( به شرح ذیل را با 
مشخصات و شرایط مندرج در اسناد از طریق مناقصه عمومی و انعقاد 
عملی  و  علمی  تجربه  و  توانایی  دارای  حقوقی  اشخاص  به  قرارداد 
مرتبط )دارای گواهی تایید صالحیت و رتبه بندی در رشته ارتباطات 
و یا گروه پست و مخابرات با تخصص های مطالعات طرح های جامع 
موبایل(،  دیتا-  تلکس-  )تلفن-  مخابراتی  سوئیچینگ  مخابراتی، 
پایه ای  با هر  دیتا(  نوری- کابل-  فیبر  ماهواره-  )مایکروویو-  انتقال 
از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور واگذار نماید.

داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند در ساعات اداری، پس از 
نشر آگهی با ارایه معرفی نامه معتبر و واریز مبلغ 100/000 ریال 
)غیرقابل استرداد( به حساب شماره 2174749005000 به نام 
تمرکز وجوه درآمد متفرقه کشوری نزد بانک ملی شعبه مخابرات 
در سیستم متمرکز )سیبا( به نام خزانه بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران )اصل فیش واریزی( قابل واریز در کلیه شعب بانک 
ملی در وجه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نشانی: 
تهران خیابان شریعتی نرسیده به پل سید خندان ساختمان 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طبقه اول اتاق شماره 

106/1 اداره خرید و قراردادها مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت 
و با توجه کامل به مندرجات آن، کلیه اسناد و مدارک را به 
نیز اصل مهر  امضاء اصل صاحبان مجاز طبق اساسنامه و 
رسید  و  تسلیم  فوق  نشانی  به  زیر  شرح  به  و  رسانده  شرکت 
دریافت نمایند. الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید سه ماه 

از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.
1- تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه: روز شنبه مورخ 92/2/21

2- تاریخ پایان فروش اسناد مناقصه: روز سه شنبه مورخ 92/2/31
ضمانت نامه  مناقصه:  در  شرکت  تضمین  نوع  و  میزان   -3

بانکی یا فیش واریزی به مبلغ 16/000/000 ریال
روز  بعدازظهر   14:30 ساعت  تا  پیشنهاد:  تسلیم  تاریخ   -4

شنبه مورخ 92/3/18
روز  پیشنهاد: ساعت 11 صبح  پاکتهای  تاریخ گشایش   -5

یکشنبه مورخ 92/3/19
آگهی در سایت http://iets.mporg.ir نیز قرار گرفته است.

WWW.CRA.IR :نشانی سایت سازمان
تلفن تماس اداره خرید و قراردادها: 88464502- 021

تلفن تماس واحد فنی: 88112911- 021

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

آگهیمناقصهعمومیدومرحلهای
شماره06/س/92

ارزیابیعملکرداپراتورهایارتباطی
)ثابتوسیارپستی(

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
م الف 582

تازههایکتاب
رجوع به صفحه8

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

کیهانورزشي
قدیميترین

مجلهورزشيایران
شنبههرهفته

بصورت
سراسريمنتشرميشود

اداره کل راه و شهرس�ازی استان قزوین در نظر دارد مورد مشروحه ذیل را براساس قیمت 
مقطوع به پیمانکار واجدشرایط و تعیین صالحیت شده واگذار نماید.

لذا متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه با در 
دست داشتن معرفی نامه جهت هر مورد از تاریخ 92/2/19 لغایت 92/2/21 به نشانی قزوین- انتهای 
بلوار نوروزیان پشت صداوسیما- اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین اداره پیمان و رسیدگی 
یا با ش��ماره تلفن 3659474-0281 تماس گرفته و یا به سایت  http://iets.mporg.ir یا 

http://Qazvinroad.ir مراجعه نمایند.
* مهلت تحویل اسناد تا ساعت 12 تاریخ 92/2/31 به آدرس فوق می باشد.

تضمی��ن ش��رکت در مناقصه می بایس��ت به ص��ورت ضمانتنامه بانک��ی 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 100000 ریال فیش واریزی به حساب شماره 2176323306000 به نام 
اداره کل راه و شهرسازی می باشد.

بازگشایی پاکات اسناد مناقصه در تاریخ 92/2/31 راس ساعت 13 در اداره کل راه و شهرسازی 
استان قزوین )ساختمان فلسطین( می باشد.

1- حفاظ�ت از اراضی تحت مالکیت اداره کل راه و شهرس�ازی اس�تان قزوین بامبلغ 
برآورد 840/000/000 ریال و مبلغ تضمین چهل و دو میلیون ریال

آگهی مناقصه 92/1
ت اول(یک مرحله ای

)نوب

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

مجتمع دخترانه غیرانتفاعی فرهنگ
)زیرنظر دکتر حداد عادل، دکتر طیبه ماهروزاده(

تلفن22623816-7
 برای سال اول دوره اول متوسطه، از پایه ششم ابتدایی دانش آموز می پذیرد.

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی به طور 
فوق العاده مورخ 1391/8/2 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1 - اعضاء هیئ��ت مدیره تا تاریخ 1393/8/2 به قرار ذیل 
انتخاب گردیدند:

ش��رکت گروه عمران و مسکن س��ازه پایدار قرن سهامی 
خاص به ش��ماره ثب��ت 83950 با نمایندگ��ی آقای علی 
خان محمدی و ش��رکت ماش��ین آالت همیار نیروگس��تر 
یگانه سهامی خاص به شماره ثبت 382861 با نمایندگی 
آقای امیررضا پوراس��دی اورتاکند و ش��رکت انبوه سازان 
سبزاندیش��ان سهامی خاص به ش��ماره ثبت 236078 با 
نمایندگ��ی آقای محمد موال بیگی و ش��رکت مهندس��ی 
عم��ران و تولی��دی نیرو س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 
91408 با نمایندگی آقای رحیم ش��اکی باهر و ش��رکت 
گ��روه عمران و مس��کن س��ازه پای��دار آذر مهد اس��تان 
آذربایجان شرقی سهامی خاص به شماره ثبت 29612 با 

نمایندگی آقای محسن پیرانی تا تاریخ 1393/8/2.
در تاریخ 1391/9/26 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری ثبت و مورد تائید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن 
سازه پایدار باغ آسمان سهامی خاص 

به شماره ثبت 391762 
و شناسه ملی 10320423388

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
واحد ثبتی تهران

شرکت مادرتخصصی س�اخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور وزارت 
راه و شهرس�ازی باستناد الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای 
اج��رای برنامه ه��ای عمومی، عمران��ی و نظامی دولت مصوب 58/11/17 ش��ورای 
محت��رم انقالب، قص��د تملک اراضی و ام��الک )مربوط به پالک ثبتی ش��ماره4- 
اصلی بخش آس��ارا از توابع شهرس��تان کرج موس��وم به النیز( واقع در حدفاصل 
کیلومت�ر605+27 الی 730+28 قطعه7منطقه ی�ک پروژه آزادراه تهران- 
ش�مال را طبق کروکی روبه رو دارد. لذا از کلیه مالکین اراضی و امالک فوق الذکر 
دع��وت بعم��ل می آید از تاریخ نش��ر این آگهی حداکثر ظرف 30روز با در دس��ت 
داش��تن مدارک مثبت��ه مالکیت جهت انج��ام مراحل تقویم بهاء، نق��ل و انتقال و 
دریاف��ت بهای امالک مزبور به نش��انی: تهران، میدان ونک، بع��د از چهارراه جهان 
کودک، خ دکتر ش��هیدی)دیدار جنوبی( پالک10، طبقه همکف، اداره کل حقوقی 

و ارزیابی خسارات مراجعه نمایند.

آگهی تملک 
نوبت اول وزارت راه و شهرسازی

شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور

اداره کل حقوقی و ارزیابی خسارات
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور

م الف631

خبر ویژه

یادداشت روز

* وزی��ر امور خارجه کش��ورمان پس از اتمام س��فر 
دو روزه اش به اردن و س��وریه، شرایط میدانی حاکم 

بر سوریه را خوب توصیف کرد.
* صالح��ی در جم��ع خبرن��گاران: ارتش س��وریه 
پیروزی های میدانی خوبی داش��ته و بر اکثر مناطق 

این کشور مسلط است.

* امیدواری��م معارضه اصلی هرچ��ه زودتر خود را از 
تروریست های مخالف جدا کند  و با حکومت سوریه 
بر سر میز مذاکره بنشیند که بشار اسد آمادگی خود 

را در این باره اعالم کرده است.
* بشار اسد پس از دیدار با صالحی: دمشق توانایی مقابله 
با اقدامات مخاطره آمیز اسرائیل را دارد.         صفحه 3

* اس��تیفن هاوکینگ فیزیکدان انگلیسی گفته است که در کنفرانسی 
که میزبان آن شیمون پرز است شرکت نمی کند.            صفحه آخر

* نماین��دگان مجل��س به یک فوریت ط��رح حمایت از 
احداث، تجهیز، نوس��ازی و مدیریت مس��اجد کش��ور و 

پیگیری امور نمازخانه ها رای دادند.
* دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها: افزایش یارانه نان منوط 
به تصویب بودج��ه در مجلس و تعیین قیمت تضمینی 

گندم و درآمدهای هدفمندی یارانه هاست.

* س��خنگوی کمیس��یون تلفیق: اعتبارات شورای عالی 
ایرانیان حذف و به کمیته امداد اضافه شد.

* رئیس ش��ورای رقابت: قیمت گذاری قطعات خودرو 
و نهاده ه��ای تولید قطعه در ش��ورا مورد بررس��ی قرار 

می گیرد.

موافقت مجلس
با تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی

صفحات4 و 10

* مردم قرقیزستان خواستار خروج نظامیان آمریکایی 

شدند.

* همزم��ان با مذاکرات رئیس جمهور کره جنوبی در 

کاخ س��فید ناو هواپیمابر آمریکا عازم شبه جزیره کره 

شد.

* در آس��تانه برگزاری انتخابات پارلمانی، انفجارها و 

تنش های سیاسی در پاکستان افزایش یافته است.

* اعتصاب سراس��ری در بنگالدش علی��ه بدرفتاری 

پلیس با مسلمانان.

اعتصاب گسترده بیمارستان های اسپانیا
در اعتراض به طرح ریاضتی دولت مادرید

صفحه آخر

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: آموزش و پرورش می تواند در تحقق 
حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نقش آفرین باشد.

* انتخابات پیش رو، مصرع برجسته حماسه سیاسی است.
* کش��ور و ملت ب��زرگ ایران با توجه به اه��داف و آرمان هایی که دارد، 

نیازمند حماسه سازی و حرکت جهشی در بخش های مختلف است.
* رس��یدن یک جامعه به سرافرازی، رفاه، غنا، پیشرفت علمی، شجاعت، 
خردمن��دی، آزادگی و عقالنیت در گرو آموزش و تربیت صحیح کودکان 

و نوجوانان است.
* معلم در واقع ش��کل دهنده و پردازنده گوهرهای گرانبهایی اس��ت که 
کودکان و نوجوانان کش��ور هس��تند و بر همین اس��اس شغل معلمی را 

نمی توان در ردیف دیگر مشاغل قرار داد.
* تاکی��د مکرر بر ل��زوم تحول بنیادین در آموزش و پرورش به این علت 
است که ایجاد هرگونه تحول در جامعه، مبتنی بر وجود زیرساخت اصلی 

یا همان آموزش و پرورش برخوردار از جهت گیری اسالمی است.
* در اجرای س��ند تح��ول آموزش و پرورش باید از هرگونه ش��تابزدگی 

پرهیز کرد.
* آموزش عالی باید پشتیبانی های الزم را از دانشگاه فرهنگیان انجام 
دهد.                                                                        صفحه 3

آموزشوپرورشمیتواند
درخلقحماسهنقشآفرینباشد

رهبر معظم انقالب در دیدار وزیر، معلمان و فرهنگیان سراسر کشور:

در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی اعالم شد

مخالفت فیزیکدان معروف انگلیسی
با شرکت در کنفرانس شیمون پرز

پس از بازگشت از دمشق

وزیر خار جه: پیروزی های ارتش سوریه
در سرکوب تروریست ها چشمگیر است

بهره برداری از پل های چند سطحی
 جناح- شیخ فضل اهلل

صفحه 11

صفحه2 صفحه2

* ساخت تقاطع چند سطحی شیخ فضل اهلل -جناح  مجموعه ای از 6 پل است که برای اولین بار در کشور از 
تکنیک پل های بتنی صندوقه ای پیش ساخته استفاده شده  که پیش از این تنها پل سیدخندان به این شیوه 
احداث شده بود که طراحان و نیز غالب تکنسین ها و کارگران دست اندرکار آن فرانسوی بودند اما اکنون این 

تکنیک در کشور بومی شده است.

* عبدی: دعوت از خاتمی و هاشمی وضع را بدتر می کند
* نقش اسرائیل در کاربرد تسلیحات شیمیایی در سوریه

* اپوزیسیون چرا به این دو نفر معتاد شده است؟!

خبرگزاری آلمان: انتخابات آینده
پروژه ملت فلجسیاست خارجی ایران را تغییر نمی دهد

چگونه به اجرا 
درآمد؟


