
ش�رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد احداث راه دسترس�ی و انجام عملیات حفر 300 متر 
دس�اندری در بلوک شمالی معدن ذغالسنگ خمرود در استان کرمان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله از شرکت های دارای سوابق اجرائی مفید در زمینه موضوع مناقصه 
دعوت بعمل می آید جهت کس��ب اطالعات بیش��تر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1392/5/21 لغایت ساعت 15 
مورخ 1392/5/30با در دس��ت داش��تن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ پانصدهزار ریال به حساب شماره 
0105799359005 ن��زد بان��ک ملی ش��عبه میدان ولیعصر به نام این ش��رکت به آدرس ته��ران- باالتر از میدان 
ولیعصر- روبروی س��ینما اس��تقالل- پالک 1713 برج جنوبی- طبقه شش��م- امور بازرگانی مراجعه نمایند. ضمنا 

مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 1392/6/9 تعیین می گردد.

آگهی مناقصه عمومی شماره 45-92/5 ت

م الف 2081

 نوبت سوم 

صنایع شهید صیاد شیرازی در نظر دارد نسبت به فروش اقالم مشروحه ذیل از طریق مزایده کتبی اقدام نماید خواستاران میتوانند ضمن تماس با تلفنهای 
29974344 و 22587554 همه روزه بجز پنجش��نبه ها و روزهای تعطیل در س��اعات اداری بمنظور بازدید و دریافت برگه ش��رایط و مش��خصات مراجعه و 
پیش��نهاد خود را برای یک یا چند قلم حداکثر به مدت 10 روز از تاریخ انتش��ار آگهی در داخل صندوق مزایده پلمپ ش��ده این صنایع بیاندازند؛ پیش��نهادهای 

رسیده در کمیسیون فروش باز و نتیجه آن اعالم خواهد شد؛ سازمان در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادها مختار میباشد.
آدرس: تهران خیابان پاسداران، چهار راه پاسداران انتهای خیابان مغان- نبش بزرگراه شهید صیاد شیرازی درب پارکینگ اتوبوس ها- دفتر فروش مهام

مقدار)ک.گ(شرح و مشخصاتردیفمقدار)ک.گ(شرح و مشخصاتردیف

50/000تسمه آلومینیومی 8*36 جنس 630/00052014انواع پلیت فوالدی )صفحه ستون( 1

2)metco( 56 قلمانواع متال اسپریAA 6009 12/000میلگرد آلومینیومی قطر 25 م م

3AL 99/5 1/800سوفاله تیتانیوم15/0007انواع باند آلومینیومی

220/000پوسته اکسید حاصل از نورد فوالد2/5008 پیچ آلومینیومی4

روابط عمومی صنایع شهید صیاد شیرازی

آگهی مزایده شماره 1404/92-4

م الف 2067

طبق صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی بط��ور فوق العاده 
مورخ 91/11/15 ش��رکت مزبور که در تاریخ 92/3/8 واصل
 گردی��د اعض��اء هیئ��ت مدی��ره ب��ه م��دت 2 س��ال ب��ه
ب��ه نوبخ��ت  ش��اهرخ  گردیدن��د:  انتخ��اب  ذی��ل  ق��رار 
 ش م 3250322083 به نمایندگی از ش��رکت س��ازه های 
خودرو به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود عبداله زاده به 
ش م  0055101445 به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان 
کوثر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وفرامرز کریم پور به 
ک م 0050923978 بس��مت عضو هیئت مدیره و مسعود 
حی��دری به ش م 0072649445 خ��ارج از اعضای هیئت 
مدیره بس��مت مدیرعام��ل. حق امضاء کلیه اوراق و اس��ناد 
به��ادار و تعهدآور از جمله چک، س��فته، برات و قراردادها و 
عقود اس��المی با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تصمیمات شرکت مهندسی 
تولیدی نیرو خودرو آسیا سهامی خاص 

ثبت شده به شماره 269916 
و شناسه ملی 10103098695

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

م الف 42810

بارکد: 1409902

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 92/3/9 
شرکت مزبور که در تاریخ 92/3/21 واصل گردید اعضاء هیئت 
مدیره به مدت 2 س��ال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محس��ن 
عظیم��ی ب��ه ک م 3870922230 حس��ین عظیم��ی به ک م 
3873101815 ضیاالدی��ن احمدی ب��ه ک م 3873166399 
ب��ه موجب صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 92/3/9 محس��ن  
عظیمی به س��مت رئیس هیئت مدیره و حس��ین عظیمی به 
س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و ضیاالدین احمدی به سمت 
مدیرعام��ل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اس��ناد بهادار 
و تعهدآور از جمله چک، س��فته، ب��رات و قراردادها و مکاتبات 
عادی ش��رکت با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
همراه با مهر ش��رکت و در غیاب هر یک از آنها نائب رئیس به  
اتفاق عضو دیگ��ر و در غیاب هر دو با امضا تنهای نائب رئیس 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تصمیمات شرکت لوزان 
سهامی خاص ثبت شده

 به شماره 4694 
و شناسه ملی 10861931056

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

م الف 42791

بارکد 1524372

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 92/2/10 
شرکت مزبور که در تاریخ 92/2/15 واصل گردید رضا قزی پور 
قوماتی به کد ملی 1817281283 بس��مت بازرس اصلی و 
شهری خلعتبری به کد ملی 2279435500 بسمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک س��ال انتخ��اب گردیدند. روزنامه 
کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین 
گردی��د. اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 س��ال ب��ه قرار ذیل 
انتخ��اب گردیدند: فریبا صفری به کد ملی 0045196302 
و علیرض��ا کارگری ب��ه کد مل��ی 0070983887 و نیلوفر 
کارگ��ری به کد مل��ی 0453386555- علیرضا کارگری به 
س��مت رئیس هیئت مدی��ره و فریبا صفری به س��مت نایب 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه 
اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت با امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تصمیمات شرکت ایرادان 
صنایع ایران و دانمارک سهامی خاص 

ثبت شده به شماره 20923
و شناسه ملی 10100664706

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

م الف 42806

بارکد 1466711

به موجب صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 91/8/1 احمد 
شهسواریان نائین به کدملی 1754690513 به سمت رئیس 
هیئت مدی��ره و وحید حکمی ها به کدملی 1285908066 
به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی شهس��واریان 
نائینی به کدملی 1280908866 به سمت مدیرعامل تعیین 
گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله 
چک، س��فته، برات با امضاء مش��ترک مهدی شهس��واریان 
نائینی )مدیرعامل( و احمد شهسواریان نائین )رئیس هیئت 

مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تصمیمات شرکت آرین رشد افزا 
سهامی خاص ثبت شده به شماره 167090 

و شناسه ملی 10102096208

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

م الف 38308

بارکد 1205984

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه م��ورخ 91/12/27 
ش��رکت مزبور که در تاریخ 92/1/19 واصل گردید ترازنامه و حساب 
س��ود و زیان منته��ی به 91/9/30 مالی بتصویب رس��ید. موسس��ه 
حسابرس��ی مفی��د راهبر شناس��ه مل��ی 10861836531 بس��مت 
بازرس قانونی ش��رکت برای مدت یک س��ال انتخاب گردید. روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تصمیمات شرکت نوسازی و عمران اکباتان 
سهامی خاص ثبت شده به شماره 89422 

با شناسه ملی 10101337982

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

م الف 42804

بارکد 0854181

طبق صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی بط��ور فوق العاده 

مورخ 92/2/24 ش��رکت مزبور که در تاریخ 92/3/20 واصل 

گردی��د اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 س��ال ب��ه قرار ذیل 

انتخ��اب گردیدند: داود غالمی ب��ه ک م 2800389397 و 

امان اله ترک زاد به ک م 1060616947 و مرتضی خش��تابه 

به ک م 4910287353 به موجب صورتجلسه هیئت مدیره 

مورخ 92/2/25 داود غالمی به سمت رئیس هیئت مدیره و 

امان اله ترک زاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی 

خش��تابه به س��مت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه 

اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا ثابت مدیرعامل و یکی 

از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت و اوراق عادی با 

امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تصمیمات شرکت فناوری 
اطالعات مهررضا سهامی خاص 
ثبت شده به شماره 130537 
و شناسه ملی 10101738541

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

م الف 42794

بارکد 1566401

عنوان مناقصه: زیرسازی و آسفالت کنارگذر و میدان ورودی ناحیه صنعتی نیکویه
1 - نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در: قزوین، 

بلوار شهیدبهشتی، روبه روی بوستان دهخدا، شماره166
2 - نوع مناقصه: عمومی و یک مرحله ای  3 - کمیت خدمات: عملیات اجرایی با احجام 
تقریبی ش��امل: خاکریزی 260 و خاکبرداری 530مترمکعب، الیه س��ابگرید 860مترمکعب، 
الیه زیراس��اس 1100مترمکعب، الیه اس��اس 730مترمکعب، نصب ت��ک جدول 300متر و 
کانیو 110متر و جوی 240متر با جدول تحویلی و آسفالت بیندر به وزن 800تن می باشند.

4 - کیفیت خدمات:
1 - خاکبرداری و تسطیح و تراکم بستر با تراکم 95% به روش آشوی اصالح شده

2 - خاکریزی با مخلوط رودخانه ای در قسمتهای موردنیاز با تراکم 95% به روش آشوی اصالح شده
3 - تهیه و اجرای الیه سابگرید به ضخامت 15سانتیمتر و با تراکم 95% به روش آشوی اصالح شده
4 - تهیه و اجرای الیه ساب بیس به ضخامت 20سانتیمتر و با تراکم 100% به روش آشوی اصالح شده
5 - تهیه و اجرای الیه بیس به ضخامت 15سانتیمتر و با تراکم 100% به روش آشوی اصالح شده

6- نصب جداول رفوژ و اجرای کانیو و جوی با جداول تحویلی با بتن ریزی مگر در کف 
و بتن ریزی طرفین جداول با قالب بندی و بندکشی و اجرای بتن لیسه در کف جوی

7 - تهیه و پخش قیر پرایمکت به میزان حداقل 1/2کیلوگرم در مترمربع جهت اجرای آسفالت
8 - تهیه آسفالت بیندر و اجرای عملیات شامل حمل و پخش و کوبیدن قشر آسفالت بیندر 
به ضخامت 7س��انتیمتر و با دانه بندی صفر تا 19میلیمتر طبق مش��خصات فنی پیوس��ت 

اسناد مناقصه و نشریه 101
5 - نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی، پرداخت نقدی، انواع اوراق مشارکتی 

6 - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 30/000/000ریال )سی میلیون ریال( اعتبار تا تاریخ 92/9/13
7- محل دریافت و تحویل اسناد: دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

8 - هزینه تهیه اس�ناد و ش�ماره حس�اب: واریز مبلغ 100/000ریال به حساب درآمدهای 
عموم��ی ش��رکت ش��هرکهای صنعتی اس��تان قزوی��ن در بانک ملت به ش��ماره حس��اب جام 

69467032/86 )از طریق کارت خوان در محل شرکت میسر است(
9 - مهلت دریافت اسناد: از روز پنجشنبه مورخ 92/5/24 تا روز پنجشنبه مورخ 92/5/31   
10-  جلس�ه هماهنگی با مناقصه گران: معاونت عمران و محیط زیس��ت ش��رکت در س��اعت 
14/30 روز شنبه 92/6/2      11 - مهلت تسلیم پیشنهادها: از روز شنبه مورخ 92/6/2 تا روز 
چهارشنبه مورخ 92/6/13    12 - تاریخ و محل گشایش پیشنهادات: دفتر معاونت عمران و 

محیط زیست در ساعت 16/30 روز چهارشنبه 92/6/13
13 - مبلغ برآورد: 1/453/276/820ریال است که براساس فهرست بهای تجمیع راه و باند سال1392 است.

14 - م�دت اج�رای پروژه: 3م��اه   15 - محل اجرای پ�روژه: کیلومتر 40 ج��اده قزوین به 
لوش��ان- جاده نیکویه- کیلومتر 10 جاده- ابتدای روستای نیکویه واقع در ناحیه صنعتی نیکویه  
16 - ش�رایط ش�رکت کنندگان: دارا بودن حداقل رتبه 5 راه از معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی و ارائه حداقل یک صورتجلس��ه تحویل پروژه راه با مقادیر مش��ابه برآورد این مناقصه به 
لحاظ حجمی یا ریالی که طی پنج سال اخیر راساً با دستگاه های اجرایی )طبق تعریف ماده قانون 

مدیریت خدمات کشوری( منعقد نموده و ارائه حداقل یک رضایتنامه از دستگاه های اجرایی
تبصره: پیمانکاران طرف قرارداد این ش��رکت منوط به حداقل 70% پیشرفت کار ریالی 

حق شرکت در مناقصه را دارند.
17 - سایت اینترنتی و تلفن تماس: www.qazviniec.ir و 0281-3354590

آگهی مناقصه عمومی 
ت اولشماره8/92/ش

نوب

شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین 

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

انتصاب شایس��ته جنابعالی را به سمت مدیرعامل شرکت 
یاس نوین پارسه تبریک عرض می نمائیم. موفقیت جنابعالی 

را از خداوند قادر متعال، خواستاریم.

حاج  احمد مقامی جناب آقای 

ش�رکت مل�ی پخ�ش فرآورده ه�ای نفت�ی منطقه سرپرستی خوزستان- همکاران فعلی و جمعی از همکاران سابق
هرم�زگان در نظ��ر دارد تعمیرات جاده ه�ای داخل 
محوطه انبار نفت شهیدرجایی- جنب پل های بتنی 
را طبق مش��خصات فنی و ش��رایط مندرج در ش��رح کار 
پیوس��ت قرارداد از طریق مناقص��ه عمومی به پیمانکاران 

ذیصالح طبق شرایط ذیل واگذار نماید.
ل��ذا از کلیه متقاضیان و ش��رکت هایی که دارای س��وابق 
کاری مفی��د و تخصص الزم در این خصوص می باش��ند 
دعوت به عمل می آید از تاریخ انتش��ار آگهی ظرف مدت 
10/ده روز برای دریافت اسناد و اوراق مناقصه به دبیرخانه 
کمیس��یون مناقصات این ش��رکت به نشانی: بندرعباس- 
بلوار پاسداران- جنب اس��کله شهید باهنر و شماره تلفن 

تماس 6-07614513272 مراجعه نمایند.
1. مبل��غ ضمانتنامه ش��رکت در مناقص��ه 25/000/000 

)بیست و پنج میلیون ریال(
2. مدت اجرای کار 3 ماه.

3. اح��راز امتیاز قبول »60« براس��اس معیارهای ارزیابی 
توانمندی بهداش��تی، ایمنی و زیست محیطی و همچنین 

ارزیابی کیفی و فنی الزامی است.

آگهی مناقصه
 شماره 9/خ م ه/92

شماره مجوز )212810(

روابط عمومی

شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران

منطقه هرمزگان

سال هفتادو دوم q  شماره q 205۶4  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( سه شنبه 22 مرداد q  1392 5 شوال q  1434 13 آگوست2013

خبر ویژه

یادداشت روز

* مردم بحرین در تشییع پیکر شهید 10ساله: 

از آل خلیفه انتقام می گیریم.

* خش��م مردم ژاپ��ن از انتق��ال هواپیماهای 

آمریکایی به اوکیناوا.

* آغاز عملیات ویژه ضدتروریستی در مرزهای 

عراق و سوریه به دستور نوری مالکی.

* اعتراض خیابانی علیه فعالیت های تروریستی 

در الجزایر.                                صفحه آخر

آغاز عملیات بزرگ ارتش سوریه 
برای تصرف مناطق استراتژیک ادلب

طرفداران مرسی در محاصره ارتش مصر
اخوانی ها: برای مقابله آماده ایم

صفحه2 صفحه2

*وزیر صنعت ،معدن و تج��ارت دولت دهم: معتقدم هرچه حوزه جوایز 
این تقدیرها از حوزه خودرو و این چنین مجوزهایی دورتر باش��د، بهتر 

است.
* حوزه تولید و صنعت باید بدون رانت و مجوزهای خاص باشد و امکان 
دسترسی برای همه یکسان باشد، معنای سخن من این نیست که آنها 

مورد تقدیر واقع نشوند.                 
                                 صفحه4

* ژن��رال رابرت جی گارد معاون 
پیشین وزیر دفاع آمریکا: دولت 
آمری��کا به فش��ار و تحریم ادامه 
می دهد و همزمان می گوید ایران 

گام اول را بردارد.
* ادامه سیاست خصمانه کنونی 
آمریکا بر ضد ایران بیهوده است.

مخالفت غضنفری با مجوز
واردات خودرو برای ورزشکاران

* نخستین یارانه دولت یازدهم امروز واریز می شود.

* 11هزار تن کره وارداتی هنوز از گمرک ترخیص نشده است.

* مطالبات مع��وق 4 بانک خصوصی بیش از 108 هزار 

میلیارد ریال است.

* طب��ق آمارهای رس��می، مطالبات مع��وق بانک های 

پارسیان تا اردیبهشت 92 بیش از 60 هزار میلیارد ریال، 

سامان 22 هزار میلیارد ریال، پاسارگاد 14 هزار میلیارد 

ریال و سرمایه 12هزار میلیارد ریال بوده است. صفحه4

اختصاص ارز 1226 تومانی
به نهاده های دامی و گندم

معاون پیشین پنتاگون:

نخبگان آمریکا با سیاست های کاخ سفید 
علیه ایران مخالفند

پاالیشکابینهازفتنهگران
کمکبهروحانیاست

تأکید نمایندگان مجلس در اولین جلسه بررسی صالحیت وزیران پیشنهادی

* نیروهای امنیتی مصر برای حمله به طرفداران »محمد مرسی« در میدان های »رابعه العدویه« و »النهضه« 
قاهره به حال آماده باش درآمدند.

* هزاران نفر از طرفداران اخوان المسلمین علی رغم محدودیت های سنگین در خیابان های قاهره حاضر شدند.
* وزارت کشور مصر: عملیات پاکسازی خیابان ها از معترضان با خونریزی و تلفات همراه خواهد بود.

* اخوان المسلمین: اعتراض ها تا زمان بازگشت مرسی به قدرت ادامه خواهد یافت.
* هواداران رئیس جمهور برکنار ش��ده برای مقابله با پلیس ضد ش��ورش، خود را به ماس��ک، عینک ایمنی، 
چوب و سنگ مجهز کردند.                                                                                     صفحه آخر

* گفت وگوهای مستقیم و بدون قید و شرط با ایران باید در دستور کار 
آمریکا قرار گیرد.

صفحه3

نعل وارونه 
اصحاب فتنه!
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* رئی��س جمهور در صحن علنی مجلس: نمایندگان محترم طبق قانون 
دستش��ان برای هرگونه بحث و بررس��ی و رأی باز است و همه ما هم به 

رأی مجلس احترام خواهیم گذاشت.
* بخشایش اردستانی: در دولت یازدهم سهم نسل سوم و چهارم کجاست؟ 

سن متوسط دولت 62 سال است و به دولت سالمندان شبیه است.
* حکیم��ی نماینده رودبار: اغلب وزرای پیش��نهادی یا جزو عوامل فتنه 

بوده اند و یا تحصیل کرده دانشگاه های آمریکا و انگلیس هستند.
* اس��دی: حضور نورانی روحانی نشاط را در مردم زنده کرد. این را باید 

قدر بدانیم. 
* بذرپاش نماینده تهران: میانگین س��نی باالی60 سال اجازه کار روزانه 
15 ساعت را به این وزرا نمی دهد و کار عمال دست آقازاده ها خواهد افتاد. 
* کریمی قدوس��ی: بعضی وزرای پیشنهادی دقیقاً در مسائل مربوط به 

فتنه نقش بسیار فعالی داشتند.
* باقری: اینکه روحانی و این وزرا پذیرفتند که در این شرایط سکانداری 

کنند، ایثار می کنند.
* زاکانی: نجفی درباره اتهام تجاوز به زندانیان این اقدام کروبی را شجاعانه 
و خداترسانه خواند، چرا بعدا که فهمید دروغ بوده چیزی نگفت.  صفحه10

* روایت اندیشکده آمریکایی از توقع 78 درصد رأی دهندگان به روحانی
* ایرانی ها در قبال 2 سال توقف غنی سازی چیزی جز وعده دریافت نکردند

* حمله بی بی سی به کیهان و دفاع از صالحیت چند وزیر!

با پنبه سر ببرید 
تا حزب اللهی ها حساس نشوند!


