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نوبت دوم

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ1391/8/2 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
شرکت گروه عمران و مس��کن سازه  پایدار قرن سهامی 
خاص ب��ا نمایندگی آقای علی  خان محمدی به س��مت 
رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی عمران و تولیدی 
نیرو س��هامی خاص با نمایندگی آق��ای محمد موالبیگی 
به س��مت نائب رئی��س هیئت مدیره و ش��رکت عمران و 
مس��کن س��ازه پایدار نارین دژ مهرازی سهامی خاص با 
نمایندگی آقای امیر رضاپوراس��دی اورتاکند به س��مت 
عضو هیئت مدیره و ش��رکت انبوه س��ازان سبزاندیش��ان 
س��هامی خاص با نمایندگی آق��ای محمدعلی عطارنیا به 

سمت عضو هیئت مدیره و شرکت ماشین آالت همیار نیرو 
گستر یگانه س��هامی خاص با نمایندگی آقای میر یونس 
محمدی به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای میر یونس 
محمدی به نمایندگی از شرکت ماشین آالت همیار نیرو 

گستر یگانه سهامی خاص به سمت مدیرعامل.
2 - کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و بانک��ی با امضای ثابت 
مدیرعام��ل و یکی از اعض��ای هیئت مدیره همراه با مهر 
ش��رکت معتب��ر خواهد بود و س��ایر نامه ه��ای اداری با 

امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاری��خ 1391/10/2 ذی��ل دفت��ر ثبت ش��رکت ها و 
مؤسس��ات غیرتج��اری ثبت و مورد تأیی��د و امضاء قرار 

گرفت.

آگهیتغییراتشرکتعمرانومسکنسازهپایدارژئوآزماسهامیخاص
بهشمارهثبت392779وشناسهملی10320436385

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریواحدثبتیتهران

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 
91/4/12 ش��رکت مزبور که در تاری��خ 91/9/20 واصل 
گردید مریم رضایی س��انیانی ب��ه ک م 5450010011 
به س��مت ب��ازرس اصل��ی و زین��ب اس��معیلی به ک م 
5459071879 ب��ه س��مت ب��ازرس علی الب��دل برای 
مدت یک س��ال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار 
کیه��ان جهت درج آگهی های ش��رکت تعیی��ن گردید. 
اعضاء هیئت مدیره به مدت دو س��ال بقرار ذیل انتخاب 
گردیدن��د: مه��وش آزرمگین ب��ه ک م 0039134636 
و اشرف الس��ادات کاظم��ی ب��ه ک م 6159615351 و 
س��یدمحمود مرتضی ب��ه ک م 0040945189 بموجب 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 91/4/12 اشرف السادات 
کاظم��ی بس��مت رئیس هیئ��ت مدیره و س��یدمحمود 
مرتضوی بس��مت نای��ب رئیس هیئت مدی��ره و مهوش 
آزرمگین بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و کلیه اوراق 
و اس��ناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء 
مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت و در غیاب مدیرعامل با 
امض��اء رئیس هیئت مدیره و نائ��ب رئیس هیئت مدیره 

متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهیتصمیماتشرکت
بهنگامآفاقسهامیخاص
بهشمارهثبت109541

وشناسهملی10101532733

ادارهثبتشرکتهاومؤسساتغیرتجاری
سازمانثبتاسنادوامالککشور

»آگهی فراخوان عمومی 
شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار 

در 7طرح فوالدی استانی«
قانون  و  کشور  جاری  مقررات  و  قوانین  به  عنایت  با 
اساسی  قانون  چهل وچهارم  اصل  کلی  سیاست های  اجرای 
بر  مبنی  دولت  محترم  هیئت  نظر  تأمین  راستای  در  و 
و مشارکت  به سرمایه گذاری  تشویق بخش خصوصی  لزوم 
اصل  رعایت  منظور  به  و  کشور  اقتصادی  فعالیت های  در 
و  مالی  فنی،  صالحیت  واجد  سرمایه گذاران  بین  رقابت 
دارای تجربیات مفید و مرتبط با موضوع این آگهی، اعالم 
می دارد؛ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ارزیابی  و  شناسایی  به  نسبت  دارد  درنظر  )ایمیدرو(  ایران 
و  سرمایه گذاری  جهت  الزم  توانمندی  از  که  متقاضیانی 
لذا  نماید.  اقدام  می باشند،  برخوردار  زیر  طرح های  اجرای 
به منظور شناخت توان اجرای تعهدات و نحوه تأمین منابع 
مالی سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری و اجرای طرح های 
ذیل، از کلیه متقاضیان و عالقمندان دعوت می شود حسب 
و  اسناد  کلیه  ارائه  به  نسبت  آگهی  این  در  مندرج  شرایط 
مدارک، سوابق و رزومه کاری خود ظرف مدت تعیین شده 

اقدام نمایند.
مشخصات طرح های فوالدی:

√ نوع فعالیت: بلوم/ بلیت/ اسلب
√ قابلیت ظرفیت تولیدی هر یک از طرح ها: قابلیت 

ظرفیت تولیدی هشتصدهزار تن فوالد خام در سال.
واحد  دارای یک  از طرحها  یک  هر  مشخصات فنی:   √
احیاء مستقیم، یک واحد فوالدسازی با روش قوس الکتریکی 

و ایستگاه ریخته گری مداوم با تأسیسات جانبی می باشند.
شرایط متقاضیان:

انجام  جهت  تخصصی  و  فنی  توانمندی  دارای   - 1
و  مفید  اجرایی  سوابق  دارای  که  نحوی  به  سرمایه گذاری 

مرتبط با موضوع را دارا باشند.
با  مشارکت  امکان  یا  و  مالی  توانمندی  بودن  دارا   - 2
و  تأمین وجه  منظور  به  تسهیالت  اخذ  امکان  یا  و  بانک ها 

انجام و تکمیل تعهدات ناشی از اجرای طرح.
3 - سرمایه گذاران متعهد می باشند که خطوط واحدهای 
تولیدی را با رعایت طرح جامع فوالد طی برنامه زمان بندی 
و مدت تعیین شده که از سوی سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران اعالم خواهد شد و با رعایت 
با رعایت مقررات ایمنی،  کلیه موازین علمی و تخصصی و 

حفاظت فنی و محیط زیست به انجام برساند.
و  کلیه شرکت ها، مشارکت ها،  از  آگهی  این  انتشار  با  لذا 
توانمندی های  و  امکانات  دارای  داخلی که  کنسرسیوم های 
و  مفید  تجربیات  و  الزم  مالی  توانایی  اجرایی،  و  عملیاتی 
پروژه های فوق می باشند، دعوت می شود  مرتبط در زمینه 
اداری روز چهارشنبه مورخ 92/3/1  پایان وقت  تا  حداکثر 
تمایل خود را همراه با سوابق و رزومه  کاری و شیوه تأمین 
مالی جهت سرمایه گذاری در طرح یا طرح های مورد اشاره 
اطالعات  و  مدارک  کلیه  همراه  به  و  مکتوب  صورت  به  را 
تأسیس،  آگهی  اساسنامه،  از  اعم  خود  شرکت  به  مربوط 
جهت  مالی  منابع  تأمین  نحوه  تغییرات،  آخرین  آگهی 
به  را  مربوطه  اسناد  سایر  و  طرح  اجرای  و  سرمایه گذاری 
نشانی تهران- میدان فردوسی- خیابان شهید سپهبدقرنی- 
نبش کوچه شریف- پالک39 طبقه یازدهم- دفتر حقوقی و 

قراردادهای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران تحویل نمایند.

توضیح:
الف- سرمایه گذارانی که به صورت مشارکت و یا کنسرسیوم 
تمایل به شرکت در فراخوان دارند مکلفند »مشارکت نامه« 
به  ارزیابی  و  بررسی  را جهت  یا »موافقت نامه« فی مابین  و 

همراه سایر مدارک مربوطه ارائه نمایند.
و  مذاکرات  حسب  فوالدی،  طرح های  با  رابطه  در  ب - 
اقدامات بعمل آمده »احتمال« تأمین بخشی از منابع مالی 
می باشد،  پیگیری  دست  در  نیز  فاینانس  طریق  از  طرح ها 
و  بوده  اطالع رسانی  منظور  به  صرفاً  امر  این  اعالم  لیکن 
ایجاد  سازمان  برای  منابع  تأمین  جهت  تعهدی  هیچگونه 
منظور  به  تنها  آگهی  این  است  ذکر  شایان  نمی نماید. 
یافته  انتشار  سرمایه گذاری  متقاضیان  ارزیابی  و  شناسایی 
اطالعات،  هرگونه  متقاضیان  می گردد  پیشنهاد  لذا  است، 
اسناد و مدارکی را که مبین میزان توانمندی و تخصص آنان 
در امر تأمین منابع مالی، اجرا، تولید و بهره برداری می گردد 
به همراه توضیحات جامع و کافی معرف سطح خدمات آنان 
که مؤثر در میزان شناخت و اتخاذ تصمیم مناسب برای این 

سازمان خواهد بود، ارائه نمایند.
لطفاً جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن88842770 

و یا شماره دورنگار 88842794 تماس حاصل فرمائید.

سازمانتوسعهونوسازی
معادنوصنایعمعدنیایران

آخرین پیشرفت فیزیکی طرح های استانی
 تا پایان اسفندماه 1391

پیشرفت فیزیکی )درصد(نام طرحردیف

فوالد میانه1
72/90%احیا مستقیم
23/94%فوالدسازی
46/37%کل طرح

فوالد قائنات2
76/89%احیا مستقیم
32/79%فوالدسازی
50/94%کل طرح

فوالد سپیددشت3
79/02%احیا مستقیم
37/60%فوالدسازی
52/56%کل طرح

فوالد شادگان4
73/65%احیا مستقیم
33/17%فوالد سازی
50/32%کل طرح

فوالد نی ریز5
70/88%احیا مستقیم
22/76%فوالد سازی
43/2%کل طرح

فوالد بافت6
67/02%احیا مستقیم
9/09%فوالدسازی
34/34%کل طرح

فوالد سبزوار7
64/14%احیا مستقیم
8/42%فوالدسازی
30/67%کل طرح

م الف 632

                      

اولين نشريه مخصوص بانوان
 با مطالب متنوع و خواندني شنبه ها 
بصورت سراسري منتشر مي گردد 

س�ازمان آموزش فنی و حرفه ای کش�ور در نظر دارد امور مربوط 
به ترابری س��ال 1392 خود را به صورت حجمی و از طریق برگزاری 

مناقصه عمومی واگذار نماید.
لذا از کلیه ش��رکت هایی که دارای مجوز رسمی و گواهی صالحیت از 
وزارت تع��اون؛ کار و رفاه اجتماعی هس��تند دعوت می نماید حداکثر 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتش��ار این آگهی با در دس��ت داش��تن 
معرفی نام��ه کتبی جه��ت دریافت فرم ش��رکت در مناقصه به آدرس 

ذیل مراجعه نمایند.
تهران- خیابان آزادی، نبش خیابان خوش جنوبی، س��ازمان آموزش 

فنی و حرفه ای کشور، طبقه اول اداره امور عمومی

آگهیمناقصهعمومیترابری

معاوناداریوپشتیبانی
سازمانآموزشفنیوحرفهایکشور م/ الف 659

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد پروژه تکمیل محوطه و 
پارکینگ موزه ورزش واقع در اس��تان تهران را براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق 

فراخوان عمومی اجرا نماید.
ورزش��ی  اماک��ن  نگه��داری  و  توس��عه  ن�ام و نش�انی مناقصه گ�ذار: ش��رکت   -1
کش��ور ب��ه آدرس: ته��ران، بل��وار میردام��اد، میدان م��ادر، خیابان ش��هید ش��اه نظری، 
چه��ارم  طبق��ه  کش��وری  ش��هید  ورزش��ی  مجموع��ه  کاظم��ی،  می��دان  جن��ب 

تلفن: 22903592-4
2- موضوع مناقصه: تکمیل محوطه و پارکینگ موزه ورزش واقع در استان تهران

3- ن�وع و مبل�غ تضمی�ن ش�رکت در مناقص�ه: مبل��غ تضمی��ن ش��رکت در مناقصه 
15.000.000 ریال )پانزده میلیون ریال( به صورت یکی از موارد ذیل: الف-ضمانتنامه بانکی. 
/ب- ضمانتنامه های صادر ش��ده از سوی بانک یا موسس��ات مالی و اعتباری معتبر که دارای 
مجوز الزم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند. /ج- وجه نقد واریز به شماره 
حساب 14321/79 نزد بانک مرکزی به نام شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور.

4- برآورد هزینه اجرای کار )ریال(: اجرای پروژه براس��اس فهارس بهای سال 1388 
و براب��ر 2.817.000.000 ریال )دو میلیارد و هش��تصد و هفده میلیون ریال( می باش��د. 

شایان ذکر است ضرایب باالسری و منطقه و ارتفاع در این برآورد محاسبه نشده است.
5- مدت و محل اجرا: 3 ماه شمسی، استان تهران

6- زمان دریافت اسناد مناقصه: در ساعت اداری )از ساعت 8/00 الی 16/30( از تاریخ 
92/2/22 لغایت 92/2/24

7- آدرس دریافت اس�ناد: مهندس��ین مش��اور طراح س��ازه ش��ایان: ته��ران، خیابان 
جمال زاده ش��مالی، باالتر از خیابان فرصت، کوچه اعتم��اد، پالک 23، طبقه 3، واحد 5، 

تلفن: 66908238
8- رتبه مورد نیاز: 5 ابنیه

9- م�دارک مورد نی�از جهت تحویل اس�ناد مناقصه: معرفی نام��ه ممهور به مهر و 
امضای مجاز شرکت و ارائه گواهینامه صالحیت پیمانکاری در پایه مورد نیاز و فیش بانکی 
واریز به حس��اب 108/14 خزانه داری کل بانک مرکزی به نام ش��رکت توسعه و نگهداری 

اماکن ورزشی به مبلغ 1.500.000 ریال )یک میلیون و پانصد هزار ریال(
10- آدرس محل تس�لیم پیش�نهادها: ته��ران معاونت فنی و مهندس��ی، واحد امور 
قراردادها ش��رکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کش��ور به آدرس: تهران میدان مادر 
)محسنی(- خیابان ش��اه نظری- نبش میدان کاظمی- مجموعه ورزشی شهید کشوری- 

طبقه چهارم- دبیرخانه مراجعه نمائید و رسید اسناد را دریافت نمائید.
11- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: ساعت 14 بعداز ظهر روز سه شنبه مورخه 92/3/7 می باشد.

12- زمان بازگشایی پاکات: پیشنهادهای واصله در ساعت 14/00 روز چهارشنبه مورخه 
92/3/8 در کمیس��یون مناقصه در محل معاونت فنی و مهندس��ی شرکت توسعه )واقع در 
مجموعه ورزشی شهید کشوری( باز و خوانده می شود، پس از بازگشائی پاکات )الف و ب( 
و بررس��ی گواهینامه صالحیت و ارزیابی پیمانکاران پاکات »ج« بازگشائی می شود. الزم به 
یاد آوری است پاکت شرکت هایی بازگشایی خواهد گردید که حداقل امتیاز کیفی را کسب 
نمایند. به پیش��نهادهای فاقد امضا و مش��روط و مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از موعد 

مقرر در بند 11 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* بازگشایی پاکت ها با پیشنهاد یک مناقصه گر نیز انجام خواهد شد.

* هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه است.
* درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.

http://iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات *
www.tanavar.ir شرکت توسعه و نگهداری و اماکن ورزشی کشور *

»آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای
بهشماره92/02/117-ف«تجدیدمناقصه شرکتتوسعهونگهداریاماکنورزشیکشور

)سهامیخاص(
معاونتفنیومهندسی

شرکتتوسعهونگهداریاماکنورزشیکشور-معاونفنیومهندسی م الف 656

سال هفتادو یکم q  شماره q 20490  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نيازمندي های ویژه تهران( یک شنبه22 اردیبهشت q  1392 اول رجبq  1434  12 مه2013

خبر ویژه

یادداشت روز

* م��ردم لیبی و تونس پرچ��م قطر را آتش 

زدند.

* حمالت تروریس��تی شبه نظامیان طالبان 

همزمان با آغاز انتخابات پارلمانی پاکستان.

* ابراز نگرانی دیدبان حقوق بشر از وضعیت 

جسمانی آیت اهلل نمر در عربستان.

* دیکتاتور سابق گواتماال به 80 سال زندان 

محکوم شد.                             صفحه آخر

* وزی��ر اقتص��اد: نحوه تخصی��ص ارز مرجع به 

کاالهای اساس��ی هیچ تغییری نکرده و پرداخت 

آن به این کاالها همچنان ادامه دارد.

* سقوط قیمت سکه و ارز در بازار.

* اخذ مالیات از خانه های خالی راهکار ساماندهی 

اجاره بها.

* بخش��نامه رئیس کل گمرک درباره ترخیص 

سریع کاالهای اساسی.                      صفحه4

آحارونوت: تهدیدهای تازه نصراهلل را 
مانند جنگ 33روزه باید جدی گرفت

مشکلی در پرداخت ارز مرجع
 به کاالهای اساسی وجود ندارد

والدت با سعادت امام محمدباقر)ع( 

و حلول ماه مبارک رجب را تربیک می گوییم

تکریم زن و تقویت نهاد خانواده
2 نیاز مهم و فوری جامعه امروز

رهبر انقالب در دیدار بانوان فرهیخته حوزه و دانشگاه تاکید فرمودند

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: باید همواره همه اعضای خانواده با زنان 
با دیده تکریم و احترام رفتار کنند و باید فضای خانواده به گونه ای باشد که 

فرزندان دست مادران خود را ببوسند.
* »تقویت نهاد خانواده« و »احترام و تکریم زن در محیط خانه« دو نیاز مهم 

و فوری جامعه است.
* زنان فعال و کارآمد در جبهه انقالب اسالمی باید حضور خود را در صحنه 

دفاع از انقالب نمایان تر و پررنگ تر کنند.
* مسیر گفتمان غرب در خصوص زن، به سمت سراشیبی سقوط، انحطاط 

و سرافکندگی است.
* به هیچ وجه نباید در مقابل گفتمان غرب در خصوص زن منفعل شد بلکه 
باید گفتمان اسالم در مورد زن را به صورت تهاجمی و طلبکارانه مطرح کرد.

* صدا و سیما باید در ارایه یک الگوی صحیح از زن مومن، فعال، مجاهد و 
با حجاب، نقش صددرصدی ایفا کند.

* ب��ه هیچ وجه نباید در زمینه نهضت بیداری در عرصه زنان تعلل و توقفی 
وجود داشته باشد.

* حضور زنان در مشاغل و مناصب اجرایی اشکالی ندارد، آن بخشی که مورد 
اش��کال و در واقع امتداد همان گفتمان غربی اس��ت، افتخار کردن به تعداد 

باالی زنان شاغل در مناصب اجرایی است.
* از دیدگاه اس��الم هری��ک از زن و مرد به لحاظ خلقت ویژگی های خاصی 
دارند اما از لحاظ حقوق انسانی و اجتماعی و ارزش های معنوی و سیر تکامل 
معنوی، هیچ تفاوتی ندارند.                                                 صفحه3

صفحه2صفحه2

یک کشته و 20 مجروح
در زلزله های پیاپی دیروز هرمزگان

* رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی هرمزگان: هیچگونه کمب��ودی از لحاظ 
دارویی و درمان در مناطق زلزله زده وجود ندارد.

* 3 تیم پزشکی به محل های وقوع زلزله اعزام که دو تیم در روستای ایرر  
و یک تیم دیگر در مرکز گوهران مستقر شدند.                     صفحه11

  تازه ترین خبرها از متن و حاشیه
آخرین روز ثبت نام نامزدها

*آخرین روز ثب��ت نام نامزدهای 
ریاس��ت جمه��وری یازده��م به 
شلوغ ترین روز حضور چهره های 

سیاسی تبدیل شد.
*اکبر هاشمی رفسنجانی، اسفندیار 
رحیمی،  محمدرضا  رحیم مشایی، 
س��عید جلیلی، منوچه��ر متکی، 
قالیباف، محمدحس��ن  محمدباقر 
ابوترابی ف��رد و علی اکبر والیتی  از 
چه��ره هایی بودند که در روز آخر 

ثبت نام کردند.

*افرادی هم چون داوود احمدي نژاد، جواد اطاعت، پرویز کاظمی، ابراهیم 
اصغرزاده ، علی اکبر جوانفکر، ابوالحس��ن نواب، طهماس��ب مظاهری، سید 
محمود کاش��انی، محمد ش��ریعتمداری، رامین مهمانپرست، محمدحسن 

قدیری ابیانه و صادق خلیلیان نیز در این دوره از انتخابات نامزد شدند.
*دیروز در حالی که بررس��ی صالحیت نامزدها از س��وی ش��ورای نگهبان  آغاز 
نشده بود، اطرافیان هاشمی رفسنجانی سرود یار دبستانی من خواندند و حامیان 

مشایی نیز شعار »مشایی پاینده رئیس جمهور آینده« سر داده اند! 
* مصطفی محمدنجار وزیر کشور :  686 نفر برای انتخابات ریاست جمهوری 
ثبت نام کرده اند که از این تعداد ،656 نفر یعنی 96 درصد ثبت نام شدگان، 
مرد و 30 نفر یعنی 4 درصد از ثبت نام شدگان از بانوان هستند.   صفحه10

کار امروز نیست 
چند ماه است به مرخصی رفته اید !

* حامی جدی هاشمی جا زد!
* تودهنی مفسر قرآن به حلقه انحرافی

* رهنمودهای عمرو عاصی شبکه بی بی سی به اصالح طلبان

پازل دشمن
 و پیله توهم !


