
ش�رکت مخابرات ای�ران درنظر دارد نگهداری اماکن 
رفاهی شمال )آکام شهر- رستمرود( خود را براساس 
شرایط و طرح قرارداد به پیمانکاران واجد شرایط و تعیین 
صالحیت شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی واگذار 

نماید.
مبل�غ خرید  اس�ناد:با ارائ��ه معرفینام��ه و واریز مبلغ 
265000 ریال )دویس��ت و ش��صت و پنج هزار ریال( به 
حس��اب جاری شماره 1740000282 بانک ملت شناسه 
واریز 9900080551131 شرکت سهامی مخابرات ایران

مکان فروش اس�ناد: تهران- خیابان ش��ریعتی- باالتر 
از چهارراه ش��هید قدوسی )قصر س��ابق(- خیابان توپچی 

ساختمان شماره 3- پالک 18- طبقه اول- اطاق 110
ضمانتنامه شرکت در مناقصه: 

بمبل��غ 180/000/000 ری��ال )یکصدو هش��تاد میلیون 
ریال( می باش��د که می بایست به صورت واریزنامه نقدی، 
چک تضمین شده بانکی و یا ضمانتنامه قابل تمدید ارائه 

گردد.
آخرین مهلت تحویل اسناد:

س��اعت 15روز چهارش��نبه م��ورخ 92/3/22 در م��کان 
فوق الذکر

تاریخ و مکان بازگشایی پاکات: 
راس س��اعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 92/3/23 در 
منطقه رس��تمرود حدفاصل ش��هرهای محمودآباد و نور 

استراحتگاه ورزشی فرهنگی شرکت مخابرات ایران
ضمنا س��ایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه 

درج شده است.
SITE:WWW.IRANTELECOM.IR

شرکت مخابرات ایران
سهامی عام )شماره ثبت:325081(

آگهی تجدید مناقصه 
شماره 92/2

)یک مرحله ای(

شرکت مخابرات ایران 
معاونت مالی مدیرعامل

م الف 1065

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 اسناد مناقصه با در 
دس��ت داشتن معرفی نامه جهت هر مورد از تاریخ 92/3/16 لغایت 92/3/21 
به نش��انی قزوین- انتهای بلوار نوروزیان پش��ت صدا و س��یما- اداره کل راه 
شهرس��ازی اس��تان قزوین اداره پیمان و رس��یدگی مراجعه و برای کس��ب 
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 92/4/1 به آدرس فوق می باشد.
تضمین ش��رکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز 
وجه به حساب 217632334004 بانک ملی مرکزی شعبه سبزه میدان در 

وجه اداره کل راه و شهرسازی می باشد.
هزین��ه اس��ناد مناقص��ه 100000 ریال فیش واریزی به حس��اب ش��ماره 

2176323306000 به نام اداره کل راه و شهرسازی می باشد.
بازگش��ایی پاکات اس��ناد مناقصه در تاریخ 92/4/2 راس ساعت 11 در اداره 

کل راه و شهرسازی استان قزوین می باشد.

یف
مبلغ عنوان مناقصهرد

برآورد)ریال(
مبلغ تضمین 

)ریال(
شماره پایه برآورد

مناقصه

1
حفاظت از 

اراضی تحت 
مالکیت اداره 

کل راه و 
شهرسازی و 
استان قزوین

92/3مقطوع1/433/140/32025/000/000

بهسازی 2
محورچهارراه 

کمال آباد- شهر 
صنعتی البرز

فهرست بهای 2/204/680/12233/000/000
تجمیع شده راه 
و باند فرودگاه و 
زیرسازی راه آهن

تجدید 
92/2

بهسازی و 3
روکش آسفالت 

اشتهارد- 
بوئین زهرا

فهرست بهای 1/929/921/70330/000/000
تجمیع شده راه 
و باند فرودگاه و 
زیرسازی راه آهن

تجدید 
92/2

آگهی مناقصه

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

 نوبت اول 

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 91/12/21 ش��رکت مزبور که در تاریخ 91/12/26 واصل گردید شهرام 
س��میعی به ش ملی 0039314006 به سمت بازرس اصلی و احمدرضا عرفانی به ش ملی 2571581643 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک س��ال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو س��ال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حس��ن افتخاری به ش ملی 
2619628984 و س��یمیندخت احساسی به ش ملی 0041530683 و کمال بهار به ش ملی 0451879546 و مسیح بهار به ش ملی 
0067383998 و مریم بهار به ش ملی 0059222336 بموجب صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 91/12/21 حس��ن افتخاری بسمت 
رئیس هیئت مدیره و س��یمیندخت احساس��ی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کمال بهار بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء 

کلیه اوراق واسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته و برات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

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

آگهی تصمیمات شرکت پژوهشی وتولیدی بهارافشان
 سهامی خاص به شماره ثبت 110541 و شناسه ملی 10101542683

بارکد 0829605

م الف 27067

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره م��ورخ 1391/11/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
آقای سعید غیاثوند قزوینی به شماره ملی 0030730856 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ارد غیاثوند قزوینی به شماره 
ملی 0451308506 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای 
مصطفی ش��اهچراغی به شماره ملی 1199089494 به سمت 
عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی ش��اهچراغی به شماره ملی 

1199089494 به سمت مدیرعامل.
2 - کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
س��فته، بروات، قراردادها از هر نوع ب��ا امضا منفرد ارد غیاثوند 
قزوینی نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت و یا با 
امضا متفق آقایان س��عید غیاثوند قزوینی رئیس هیئت مدیره 
و مصطفی شاهچراغی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و 
الزم االجرا می باش��د. مکاتبات عادی با امضای منفرد هر یک از 

اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاری��خ 1392/2/7 ذی��ل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسس��ات 

غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات
 شرکت وابل نوش زیار سهامی خاص

 به شماره ثبت 350677
 و شناسه ملی 10103976220

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران م الف 27075

بارکد 0870601

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1391/12/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1 - مؤسس��ه حسابرس��ی آگاه اندیش خردمن��د به عنوان 
بازرس اصلی، خانم الهه کربالئی محمد میگونی به شماره 
مل��ی 0080962688 به عنوان ب��ازرس علی البدل برای 

یک سال مالی انتخاب گردیدند.
2 - روزنام��ه کثیراالنتش��ار کیهان جهت نش��ر آگهی های 

شرکت انتخاب شد.
3 - اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1393/12/28 به قرار ذیل 

انتخاب گردیدند:
خانم فریبا حالجی به شماره ملی 0069909245 و آقای 
عل��ی حالجی به ش��ماره مل��ی 0011767324 تا تاریخ 

.1393/12/28
در تاریخ 1392/2/9 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسسات 

غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت 
رهیاب کنترل ایرانیان سهامی خاص 

به شماره ثبت 342275 
و شناسه ملی 10103931710

اداره ثبت شرکت هاو مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران م الف 27204

بارکد 0899637

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1392/1/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1 - خانم الهام شمس��ی نژاد به ش��ماره مل��ی 0320386937 
به عن��وان بازرس اصلی، آقای یداله س��لیمی به ش��ماره ملی 
4911024781 ب��ه عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال 

مالی انتخاب گردیدند.
2 - روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب شد.
3 - اعض��اء هیئ��ت مدیره تا تاری��خ 1394/1/17 ب��ه قرار ذیل 

انتخاب گردیدند:
خانم مریم عباس��ی به ش��ماره مل��ی 4898962084 و آقای 
علیرضا عباسی به ش��ماره ملی 4898988180 و خانم سیما 
عباس��ی به ش��ماره ملی 4899175892 و خانم اکرم صادقی 

شمس به شماره ملی 0074647830 تا تاریخ 1394/1/17.
4 - ترازنامه و حس��اب های س��ود و زیان س��ال مالی منتهی به 

1390/12/29 به تصویب رسید.
در تاری��خ 1392/2/9 ذی��ل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسس��ات 

غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت 
 تجهیز آوران دانوش سهامی خاص

 به شماره ثبت 399621 
و شناسه ملی 10320505729

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران م الف 27206

بارکد 0900045

به موجب صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 91/12/26 خانم 
صدیقه طاهرپور به شماره ملی 0064385760 و آقای محمد محمدی به شماره ملی 0071938443 به ترتیب 
به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال 
به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد تجویدی به شماره ملی 0048715591به سمت رئیس هیئت مدیره، 
آقای علی تجویدی به ش��ماره ملی 0073578932 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه گراتی به 
شماره ملی 0052538400 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. امضای کلیه اسناد اوراق و قراردادها و اسناد 
تعهدآور و اوراق تجاری از جمله چک، سفته، برات واوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل خانم فاطمه گراتی 
به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 91/12/27 
عب��ارات ذیل به موضوع ش��رکت الحاق گردید: ایجاد و راه اندازی واحد ف��راوری انواع محصوالت گوگردی و مواد 
ش��یمیایی و معدنی و کودهای کش��اورزی تولید انواع چس��ب و تینر و حاللها و صادرات و واردات موارد فوق و 

مشارکت در طرح های شیمیایی و صنعتی.

آگهی تصمیمات شرکت پایا پالست تهران سهامی خاص
 به شماره ثبت 186721 و شناسه ملی 10102287756

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م الف 27071

بارکد 0791083

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 92/1/24 شرکت مزبور که در تاریخ 92/2/3 واصل 
گردید ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مالی 91 به تصویب رسید. موسسه حسابرس��ی وخدمات مدیریت 
آگاهان تدبیر پارسیان به شناسه ملی 101000525185 بسمت بازرس اصلی و اسماعیل حیدرآبادیان به ش ملی 
0046158219 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:  داود کلب 
علیزاده به ش ملی 0025918802 به سمت رئیس هیئت مدیره و مهری پناه علی نیا به ش ملی 0057482071 
به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدقاس��م بری اس��کوئی به ش ملی 0051949466 به سمت عضو هیئت 
مدیره و مدیرعامل و پروین گل پسند حق به ش ملی 4284692331 به سمت عضو هیئت مدیره. حق امضاء کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای عقوداسالمی و غیره باامضاء مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر ش��رکت معتبر اس��ت و امضاء سایر اوراق عادی و مراسالت اداری با امضاء 

منفرد مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

آگهی تصمیمات شرکت رویان جوش صبا سهامی خاص 
ثبت شده به شماره 255106 و شناسه ملی 10102954053

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م الف 27201

بارکد: 0957298

سال هفتادو دوم q  شماره q 20510  تکشماره 5000 ریال12صفحه پنج شنبه16 خرداد q  1392 26 رجبq  1434 6 ژوئن2013

خبر ویژه
یادداشت روز

* متقاضیان مس��کن مهر پردیس باید حداقل 

90درصد آورده در حسابشان باشد.

* متقاضی��ان براس��اس میزان و نح��وه واریز، 

اولویت بندی می شوند.

* دس��تور رئیس جمهور به بانک مرکزی برای 

تامین کاالهای اساسی.

* خرید تضمینی یک میلیون و 100 هزار تن 

گندم از کشاورزان.                         صفحه4

شرایط عقد قرارداد پیش فروش 
مسکن مهر پردیس اعالم شد

صفحه2صفحه2

* کاظمین در س��الروز ش��هادت امام موس��ی کاظم)ع( 

میزبان 7 میلیون زائر بود.

* شهر استراتژیک القصیر به کنترل کامل ارتش سوریه 

درآمد.

* روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف ، قرضاوی را عامل موثر 

برای ایجاد اختالفات مذهبی در خاورمیانه دانست.

* در ادامه بحران اقتصادی اروپا اعتصاب و تظاهرات ضددولتی 

آلمان، ایتالیا و صربستان را فرا گرفت.              صفحه آخر

رسانه های عربی: آتش سوریه
 به دامن اردوغان افتاده است

بارش نور در بعثت حرضت رسول)ص(مبارک باد

 سه باور در امام بزرگوار ما وجود داشت؛ باور به خدا، باور به مردم و باور به خود

بازتاب گسترده بیانات رهبر معظم انقالب 
در رسانه های خارجی

* خبرگزاری آسوشیتدپرس: رهبر ایران کاندیداها را از امتیازدهی به غرب 
برحذر داشت.

* روزنامه واشنگتن پست: رهبر ایران تالش برخی کشورهای خارجی برای 
تضعیف انتخابات 24 خرداد را محکوم کرد.

* خبرگ��زاری رویترز: آیت اهلل خامنه ای تاکید کرد که نظری به هیچ یک از 
کاندیداهای انتخابات ندارد.

* خبرگ��زاری بلومبرگ: رهبری ایران مردم را به خلق حماس��ه سیاس��ی 
فراخواند.

* خبرگزاری فرانس��ه به نقل از رهبر انقالب: برخی این تحلیل اش��تباه را 
دارند که دادن امتیاز به دشمن باعث کاهش خشم آنان از ایران خواهد شد، 
اما این اشتباه است.                                                           صفحه2

نقشه راه امام
در اقتصاد، فرهنگ و سیاست

رهبر معظم انقالب تبیین فرمودند

)ص(

*حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در حرم مطهر امام خمینی)ره(: س��ه باور 
در امام بزرگوار ما وجود داش��ت، که همین س��ه باور به او قاطعیت می داد، 
شجاعت می داد و استقامت می داد؛ باور به خدا، باور به مردم و باور به خود.

* نقش��ه راه ما همان اصول امام بزرگوار ما اس��ت؛ آن اصول��ی که با تکیه بر آن 
توانست آن ملت عقب افتاده سرافکنده را تبدیل کند به این ملت پیشرو و سرافراز.
* در سیاست داخلی، اصول امام عبارت است از تکیه به رای مردم، تامین اتحاد و 
یکپارچگی ملت، مردمی بودن و غیراشرافی بودن حکمرانان و زمامداران، دلبسته 

بودن مسئوالن به مصالح ملت، کار و تالش همگانی برای پیشرفت کشور.
* در سیاس��ت خارج��ی، اصول امام عبارت اس��ت از ایس��تادگی در مقابل 
سیاست های مداخله گر و س��لطه طلب، برادری با ملت های مسلمان، ارتباط 
برابر با همه کشورها، بجز کشورهایي که تیغ را بر روی ملت ایران کشیده اند 
و دشمنی می کنند، مبارزه با صهیونیسم، مبارزه برای آزادی کشور فلسطین، 

کمک به مظلومین عالم و ایستادگی در برابر ظالمان.
* در عرصه فرهنگ، اصول امام عبارت است از نفی فرهنگ اباحه گری غربی، 
نفی جمود و تحجر و نفی ریاکاری در تمسک به دین، دفاع قاطع از اخالق و 

احکام اسالم، مبارزه با ترویج فحشا و فساد در جامعه.
* در اقتصاد، اصول امام تکیه به اقتصاد ملی است، تکیه به خودکفایی است، 
عدالت اقتصادی در تولید و توزیع است، دفاع از طبقات محروم است، مقابله 

با فرهنگ سرمایه داری و احترام به مالکیت است.
* انتخابات مظهر هر سه باوری است که در امام وجود داشت.

* امروز مسئله اصلی کشور اقتصاد است.                                 صفحه3

در دومین مناظره تلویزیونی صورت گرفت

8 نامزد انتخابات در میدان فرهنگ
* دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با موضوع فرهنگی 
و اجتماعی از ساعت 4 بعد از ظهر دیروز آغاز و تا دقایقی بعد از اذان ادامه 

پیدا کرد .   
* در نح��وه چیدمان دک��ور و زمان بندی ها تغیی��رات جزئی با هماهنگی 

ستادهای کاندیداها صورت گرفته بود .

*  نامزده��ا به قید قرع��ه 4 دقیقه 
پش��ت تریبون قرار گرفته  و خطوط 
اصل��ی برنامه های فرهنگ��ی خود را 
بیان می کردند و در ادامه کاندیداهای 
دیگر 2 دقیقه درب��اره صحبت های 
نامزدی که پشت تریبون قرار گرفته 

بود صحبت کردند .
* پس از برگزاری مناظره اول، برخی 
کاندیداها نسبت به ش��یوه برگزاری 
بخش دوم آن که مربوط به »سؤاالت 
کوت��اه« و »پخ��ش تصوی��ر« ب��ود، 
واکنش هایی نشان داده بودند که این 
اعتراضات منجر به برخی تغییرات در 
مناظره دوم شد.              صفحه10

عبور از
چالش تحمیلی

در اقتصاد
* شرکت در انتخابات یعنی سال 88 غلط کردیم

زور الکی می زنیم 
همه نامزدها از والیت فقیه حمایت می کنند


