
اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد موارد مشروحه ذیل 
را براس��اس فهرس��ت بهای راه و باند فرودگاه و زیرس��ازی راه آهن 1392 به 

پیمانکاران واجد شرایط و تعیین صالحیت شده واگذار نماید.
ل��ذا متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند برای دریافت اس��ناد مناقصه با 
در دس��ت داشتن معرفی نامه جهت هر مورد از تاریخ 92/6/2 لغایت 92/6/6 
به نش��انی قزوین- انتهای بلوار نوروزیان پش��ت صدا و س��یما- اداره کل راه 
و شهرس��ازی اس��تان قزوین اداره پیمان و رس��یدگی مراجعه و برای کسب 
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 92/6/17 به آدرس فوق می باشد.
تضمین ش��رکت در مناقصه می بایس��ت ب��ه صورت اوراق مش��ارکت بی نام، 
ضمانتنام��ه بانکی و یا واریز وجه به حس��اب 217632334004 بانک ملی 

مرکزی شعبه سبزه میدان در وجه اداره کل راه و شهرسازی می باشد.
هزین��ه اس��ناد مناقص��ه 200000 ریال فیش واریزی به حس��اب ش��ماره 

2176323306000 به نام اداره کل راه و شهرسازی می باشد.
بازگشایی پاکات اسناد مناقصه در تاریخ 92/6/18 رأس ساعت 11 صبح در 

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین می باشد.

آگهی مناقصه92/7
 دوم

نوبت

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

ف
دی

مبلغ تضمین مبلغ برآورد )ریال( عنوان مناقصهر
)ریال(

نوع 
مناقصه

1

بهسازی، لکه گیری 
و روکش آسفالت 
راههای روستایی 
منطقه آوج )شرق 

محور تاکستان- رزن(

دو43/231/870/967430/000/000
مرحله ای

2

بهسازی، لکه گیری 
و روکش آسفالت 
راههای روستایی 
منطقه آوج )غرب 

محور تاکستان- رزن(

48/335/110/923480/000/000
دو 

مرحله ای

3
اجرای روکش آسفالت 
راه روستایی قشالق 

امین آباد- ولی آباد
یک 1/677/761/13225/000/000

مرحله ای

طبق صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��الیانه مورخ 
92/2/4 شرکت مزبور که در تاریخ 92/3/1 واصل گردید 
موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب 
سود و زیان س��ال مالی منتهی به 91/10/11 به تصویب 
رس��ید. زهرا مطلب زاده ش��ماره ملی 0046217002 به 
س��مت بازرس اصلی و عبدالمجید محالتی ش��ماره ملی 
0047333960 به س��مت بازرس علی البدل برای مدت 
یک س��ال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تصمیمات شرکت ایوانیک 
دگوسا ایران سهامی خاص
 به شماره ثبت 12469

 و شناسه ملی 10100482257

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

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1391/12/26 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

1- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
ش��رکت گروه عمران و مس��کن س��ازه پایدار قرن س��هامی خاص با 
نمایندگ��ی آقای علی خان محمدی به س��مت رئی��س هیئت مدیره و 
ش��رکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو س��هامی خاص با نمایندگی 
آقای امیر ابریش��م فروش��ان اصل به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و 
ش��رکت عمران و مسکن س��ازه پایدار نارین دژ مهرازی سهامی خاص 
ب��ا نمایندگی آقای میریونس محمدی به س��مت عضو هیئت مدیره و 
شرکت ماشین آالت همیار نیروگستر یگانه سهامی خاص با نمایندگی 
آق��ای محمدرضا رزاقی مدبر به س��مت عضو هیئت مدیره و ش��رکت 
انبوه س��ازان سبزاندیش��ان س��هامی خاص با نمایندگ��ی آقای محمد 
موال بیگی به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای حامد فرسیابی امامه به 
ش��ماره ملی 0062711512 )خارج از اعضاء هیئت مدیره( به س��مت 

مدیرعامل تا تاریخ 1393/12/26.
2- کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک سفته 
ب��روات و قرارداده��ا و عقود اس��المی با امضای مدیرعام��ل و یکی از 
اعضای هیئت مدیره با مهر ش��رکت معتبر است و اوراق عادی و اداری 

با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 
در تاریخ 1392/2/29 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسسات غیرتجاری 

ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری 

واحد ثبتی تهران

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار 
فضاکار قرن سهامی خاص به شماره ثبت 399682 

و شناسه ملی 10320496591

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده 
مورخ 1392/3/6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- نوع ش��رکت از سهامی خاص به با مس��ئولیت محدود تبدیل 
گردید.

2- اساسنامه شرکت مشتمل بر 27 ماده به تصویب رسید.
3- سرمایه ش��رکت مبلغ 10/500/000/000 ریال می باشد که 
تماما پرداخت گردیده است و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه 

آنان به شرح ذیل می باشد:
آق��ای ن��ادر مهاجر به ش��ماره مل��ی 0041495098 ب��ه میزان 
سهم الش��رکه 407/653/000 ری��ال، آقای محمدرض��ا امید خواه 
نس��رین به ش��ماره ملی 0045484686 به میزان سهم الش��رکه 
729/892/000 ری��ال، خان��م مری��م مهاج��ر ب��ه ش��ماره ملی 
0452586471 به میزان سهم الش��رکه 1/710/000/000 ریال، 
آقای کس��ری رضائی به ش��ماره مل��ی 0440821193 به میزان 
سهم الشرکه 1/080/000/000 ریال، خانم فیروزه امین به شماره 
مل��ی 0039943070 به میزان سهم الش��رکه 1/710/000/000 
ریال، آقای احمدرضائی به ش��ماره ملی 3874387682 به میزان 
سهم الشرکه 404/963/000 ریال، آقای امیرعلی مهاجر به شماره 
مل��ی 0451702689 به می��زان سهم الش��رکه 405/000/000 
ریال، آقای جلیل مهاجر به ش��ماره ملی 0041557506به میزان 

سهم الش��رکه 100/000 ریال، آقای افشین مهاجر به شماره ملی 
4721306415 ب��ه می��زان سهم الش��رکه 729/792/000 ریال، 
آق��ای صمد بختور به ش��ماره مل��ی 2754037071 ب��ه میزان 
سهم الش��رکه 100/000 ریال، خانم نادیه خلیلی به ش��ماره ملی 
0045821585 به میزان س��هم الش��رکه 742/500/000 ریال، 
خانم مهش��اد رضائی به ش��ماره مل��ی 0015576647 به میزان 

سهم الشرکه 2/580/000/000 ریال
4- اعضاء هیئت مدیره ب��رای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب 

گردیدند.
خان��م نادی��ه خلیلی به ش��ماره ملی 0045821585 به س��مت 
رئی��س هیئت مدیره، خانم منیژه س��یدمنصوری به ش��ماره ملی 
1372729224 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، خانم مهشاد 
رضائ��ی به ش��ماره مل��ی 0015576647 به س��مت عضو هیئت 
مدیره، آقای حس��ین زارعی فرد به ش��ماره ملی 2539028551 

)خارج از اعضاء هیئت مدیره( به سمت مدیرعامل.
5- کلیه اوراق عادی و رس��می و اس��ناد مالی و تعهدآور باامضاء 
رئیس هیئ��ت مدیره و نایب رئیس هیئت مدی��ره متفقا همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاری��خ 1392/3/26 ذی��ل دفت��ر ثبت ش��رکتها و موسس��ات 

غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

آگهی تغییرات شرکت سنگ معدن یاقوت مرمر زاگرس سهامی خاص
 به شماره ثبت 279061 و شناسه ملی 10103008432

ش�رکت مدیریت تولید برق هرمزگان در نظر دارد س��اخت باندلهای س��وپرهیت فاینال و نصب باندلهای سوپرهیت اولیه، میانی و فاینال واحد 
ش��ماره یک بخار نیروگاه بندرعباس را از طریق مناقصه عمومی به انجام برس��اند. لذا از کلیه داوطلبان واجد ش��رایط دعوت می گردد، جهت بازدید 
و دریافت اس��ناد ش��رکت در مناقصه ضمن واریز مبلغ 200/000 ریال به شماره حساب سپهر 0104672500005 نزد بانک صادرات ایران شعبه 
ش��هید رجایی بندرعباس بنام این ش��رکت و با ارائه فیش مربوطه و مدارک ذیل حداکثر تا پایان س��اعت اداری روز پنج شنبه مورخ 1392/6/7 به 
آدرس بندرعباس- جاده اس��کله ش��هید رجایی- نیروگاه بندرعباس- ام��ور تدارکات- واحد مناقصات و قراردادها یا ته��ران- میدان ونک- خیابان 
برزیل- س��اختمان توانیر- بلوک2- طبقه3- دفتر شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان و تلفن 88773049 مراجعه نمایند، سایر اطالعات تکمیلی 
در اس��ناد مناقصه درج گردیده اس��ت. ضمنا آخرین مهلت دریافت پیشنهادات )تحویل پاکات( مربوطه روز سه شنبه مورخ 1392/6/26 و گشایش 
پاکات الف و ب روز چهارشنبه مورخ 1392/6/27 می باشد، بازگشایی پاکت ج متعاقبا اعالم می گردد. الزم بذکر است مناقصه گران می بایست پاکات 

پیشنهادات خود را فقط به آدرس بندرعباس- نیروگاه برق- امور تدارکات تحویل نمایند.

ارائه کد اقتصادی الزامی است.
زمان دریافت اسناد: ساعت 8 الی 15 )به غیر از روز تعطیل(

تلفن تماس: 5111719-0761       5564900-0761- داخلی 576 و 625
 Http://tender.Tavanir.org.ir                Http://Iets.mporg.ir :سایت اینترنتی جهت مراجعه

وزارت نیرو
شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان )سهامی خاص(

»آگهی مناقصه عمومی«
دو مرحله اینوبت دوم

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

شماره ردیف
تضمین شرکتموضوع مناقصهمناقصه

 در مناقصه
مدارک مورد نیاز جهت اخذ

 اسناد مناقصه
مبلغ تضمین شرکت 

در مناقصه )ریال(

192/09
فاینال  سوپرهیت  باندلهای  ساخت 
و نصب باندلهای س��وپرهیت اولیه، 

میانی و فاینال واحد شماره یک

1- ضمانتنامه بانکی
 2- واریز وجه

1- ارائه معرفی نامه کتبی
 2- داشتن شخصیت حقوقی

 3- ارائه سابقه کار )حداقل یک کار مشابه(
1.100.000.000

ش�رکت توس�عه منابع آب و نیروی ایران- 
طرح س�د و نی�روگاه سیاه بیش�ه در نظر دارد 
از طریق فرایند ارزیابی کیفی نس��بت به شناس��ایی 
مناقصه گران واجد ش��رایط )دارا بودن تاییدیه معتبر 
ش��رکت های خدماتی از وزارت کار وامور اجتماعی( 
جهت برگزاری مناقصه تهیه و طبخ غذا در کارگاه 
سد و نیروگاه سیاه بیشه اقدام نماید. از متقاضیان 
دعوت می گردد جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی، تا 
حداکثر سه روز پس از درج آگهی نوبت دوم به پایگاه 
اینترنتی WWW.IWPCo.ir ویا نشانی: تهران، 
بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار، ش��ماره 
3، طبقه س��یزدهم، طرح س��د و نیروگاه سیاه بیشه، 

تلفن: 27823310-021 مراجعه نمایند.
م الف 2235

 دوم
آگهی ارزیابی کیفینوبت

بر مبنای مصوبات نود و یکمین اجالس ش��ورای عالی اس��تاندارد مورخ 
1373/9/8 ش��یر و سایر فرآورده های لبنی مش��مول مقررات استاندارد 
اجباری می باشد و اس��تاندارد ملی ایران به شماره 14681 تحت عنوان 
»شیر و فرآورده های آن- دسرهای شیری- ویژگی ها و روش های 
آزم�ون« در یکهزار و یکصد و چهلمین اج��الس کمیته ملی خوراک و 
فرآورده ه��ای غذایی و کش��اورزی مورخ 91/3/7 به تصویب رس��یده که 

مراتب جهت اطالع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می گردد:
الزامات قانونی:

الف: تاریخ شروع اجرای اجباری استاندارد فوق از 1392/9/1 می باشد. 
ب: نشانه گذاری فرآورده هایی که استاندارد آنها اجباری شده با عالمت 
اس��تاندارد الزامی اس��ت و عرضه و فروش این فرآورده ها بدون عالمت 

استاندارد ایران ممنوع می باشد. 
پ: عالمت گذاری فرآورده مش��مول استاندارد اجباری مستلزم دریافت 

پروانه کاربرد عالمت استاندارد می باشد.
ت: اعطای پروانه کاربرد عالمت اس��تاندارد به واحدهای تولیدی منوط 
به تامین ش��رایط عمومی تولید و انطباق کیفیت فرآورده با اس��تاندارد 

مربوط می باشد. 
ث: رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری و سایر قوانین و مقررات 

جاری در مورد کاالهای وارداتی الزامی خواهد بود. 
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر در مرکز به سازمان ملی استاندارد ایران و در استان ها به ادارات 

کل استاندارد مراجعه نمایند.

اطالعیه
سازمان ملی استاندارد ایران

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل م الف 2267

نظر به اینکه اس��تانداردهای ملی ایران به ش��ماره 4477 تحت 
عنوان »ناودانی های گرم نوردیده لبه گرد بال شیبدار- ویژگی ها 
و روش های آزمون« که در یکصد و شش��مین اجالسیه شورای 
عال��ی اس��تاندارد م��ورخ 1385/2/25 از تاری��خ 1386/12/1 
مش��مول اجرای اس��تاندارد اجباری گردیده در هفتصد و س��ی 
و س��ومین اجالس کمیته ملی اس��تاندارد مکانیک و فلزشناسی 
م��ورخ 1390/12/17 باطل و اس��تاندارد 1-4477 تحت عنوان 
»ناودانی فوالدی گ�رم نوردیده- قس�مت1- ناودانی لبه 
گرد بال شیبدار - ویژگی ها و روش های آزمون« جایگزین 

آن شده اس��ت که مراتب جهت اطالع عموم و توجه به الزامات 
قانونی آگهی می گردد.

الزامات قانونی:
تولیدکنن��دگان و واردکنندگان این ف��رآورده تا تاریخ 92/6/15 
مهلت خواهند داش��ت تا نس��بت به رعایت الزامات جدید اقدام 

الزم بعمل آورند. 
کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی ذیربط می توانند جهت کس��ب 
اطالعات بیش��تر در مرکز به سازمان ملی اس��تاندارد ایران و در 

استان ها به ادارات کل استاندارد مراجعه نمایند.

اطالعیه
سازمان ملی استاندارد ایران

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل م الف 2268

مجله كيهان بچه ها 
حاوي مطالب علمي- ورزشي- داستاني مخصوص نوجوانان

 سه شنبه ها بصورت سراسري منتشر مي شود

سال هفتادو دوم q  شماره q 20574  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(  یک شنبه3 شهریور q  1392 17 شوال q  1434 25 آگوست2013

خبر ویژه

یادداشت میهمان

واکنش های منطقه ای و جهانی به انفجارهای تروریستی شمال لبنان

* آسوش��یتدپرس: تحریم ه��ا باعث توق��ف برنامه 
هسته ای ایران نشده است.

* ایران می تواند برای مدت زمان طوالنی در مقابل 
تحریم ها مقاومت کند.

* اقتصاد ایران نش��ان داده اس��ت که به قدر کافی 
برای از بین بردن خسارات تحریم منعطف است.

* تحریم ه��ا باع��ث افزایش 20 درص��دی صادرات 
غیرنفتی ایران در سال 2012 میالدی شد. صفحه2

* ده ها نفر از اعضای برجس��ته اخوان و جماعت اسالمی مصر در عرض 
چند ساعت دستگیر شدند.

* نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف مصر عملیات تعقیب و گریز برای 
دستگیری رهبران اخوان را به صورت خانه به خانه آغاز کرده اند.

* ظرف روزهای گذش��ته تقریبا اکثر رهبران اصلی جریان های اسالمی 
مصر دستگیر شده اند.

* موج دس��تگیری ها همزمان با قتل عام و س��رکوب طرفداران مرسی و 
اخوان المسلمین صورت می گیرد.

* طرفداران مرسی و اخوان المسلمین همچنان به اعتراض های خیابانی 
خود ادامه می دهند.

* در جریان اعتراض های خیابانی روز جمعه در مصر 2 نفر دیگر کش��ته 
و ده ها تن زخمی شدند.

* اخوان المسلمین: دستگیری رهبران ما اخوان را قوی تر می کند.
* روزنامه معاریو: نتانیاهو با ارس��ال پیام های مخفیانه به غربی ها از آنها 

خواست در کار ارتش مصر دخالت نکنند!
* ترکیه: از کودتای نظامی ارتش مصر علیه مرسی خبر داشتیم.

صفحه آخر

جست وجوی خانه به خانه
برای بازداشت مسئوالن اخوان المسلمین

در اولین روز از هفته دولت صورت گرفتاز سوی مأموران امنیتی مصر صورت گرفت

تجدید عهد هیئت دولت
با آرمان های حضرت امام خمینی)ره(

صفحه2صفحه2

* افشای هزینه 500 میلیون دالری واشنگتن برای 

مخدوش کردن وجهه حزب اهلل لبنان.

* عملی��ات تروریس��تی در عراق 39 ش��هید و 61 

مجروح بر جای گذاشت. 

* مقام پیشین پنتاگون و رئیس کمیسیون حقوق 

بشر سازمان ملل: حمله شیمیایی در حومه دمشق 

کار شورشیان مسلح است.

                                      صفحه آخر

تظاهرات ضد سعودی در اسالمبول
سفیر عربستان را اخراج کنید

* بزرگترین طرح ذخیره سازی گاز طبیعی در هفته 

دولت افتتاح می شود.

* نعم��ت زاده از هم��کاری وزارتخانه های صنعت و 

اقتصاد برای حل مشکل تولید در کشور خبر داد.

* رئی��س اتحادیه ط��ال و جواهر: س��رمایه گذاران

 از بازار سکه و طال خارج شده اند.

* س��ازمان حمایت طرح نظارتی ویژه بازگش��ایی 

مدارس را آغاز کرد.                               صفحه4

آخوندی: قیمت مسکن مهر
افزایش نمی یابد

صفحه آخر

* رئیس جمهور و اعضای کابینه با حضور در مرقد مطهر امام راحل)ره( و مزار شهدای انقالب و دفاع مقدس 
به مقام شامخ آنان ادای احترام کردند.

* حجت االسالم روحانی: امام بزرگوار برای ما عزت، سربلندی، استقالل و آزادی را به ارمغان آورد.
* دولت مصمم است در اولین جلسه خود کارگروهی را مشخص کند تا ظرف 15 روز، تمام موانع اقتصادی 

و راه های تحرک در این عرصه را شناسایی کند.
* کاربرد سالح شیمیایی در سوریه کامال و قویا محکوم است.                                                صفحه3

کوچک و ناز و معصوم !

آسوشیتدپرس:

مهارت ایران در مقابله با تحریم ها
مانع توقف برنامه هسته ای است

نباید فراموش 
شود که...

* یکی کوچک، یکی کوچکتر، یکی دختر، یکی پس��ر. یکی دستان کوچکش 
را کن��ار صورتش آورده و یکی دس��تش را کنار پهلوهای کوچکش گذاش��ته. 
همانطور که بچه های ما راحت می خوابند آنها هم راحت خوابیده... س��اکت و 
آرام... انگار بعد از بازی زیاد در یک روز طوالنی اینگونه خس��ته خس��ته اسیر 
خواب شده اند. یا انگار که با الالیی های مادرانشان به خواب رفته اند.   صفحه3

* پیغام خاتمی به اصالح طلبان، قالیباف را نمی توان از شهرداری کنار گذاشت
* مرکز شنود انگلیس در خاورمیانه به آمریکا سرویس می دهد

* مجلس مراقب دالالن رأی باشد

 وقتی روزنامه اجاره ای، اسناد سوخته را 
برای مردم ایران فاکتور می کند!


