
عنوان مناقصه: ترمیم آسفالت بخشی از خیابان های شهرک صنعتی حیدریه
1- نام و نش�انی مناقصه گزار: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در: قزوین، بلوار شهید 

بهشتی، روبروی بوستان دهخدا، شماره166
2- نوع مناقصه: عمومی و یک مرحله ای

3- کمیت خدمات: خاکبرداری 2200 مترمکعب، الیه زیر اس��اس 1450 مترمکعب، الیه اس��اس 
1100 مترمکعب، آسفالت 1220 تن در سطح 7900 مترمربع

4- کیفیت خدمات: 
الف- تهیه ، حمل و پخش قشر اساس به ضخامت 15سانتیمتر داخل کانالها با تراکم 100٪ آشو اصالح شده

ب- تهیه ، حمل و پخش قیر پرایمر به میزان حداقل 1/2 کیلوگرم در مترمربع
ج- تهیه ، حمل و پخش و تراکم آسفالت بیندر 19-0 به ضخامت 7 سانتیمتر با تراکم حداقل ٪97

5- نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی، پرداخت نقدی، انواع اوراق مشارکتی
6- مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: 67/000/000 ریال )ش��صت و هفت میلیون ریال( اعتبار 

تا تاریخ 92/11/5
7- محل دریافت و تحویل اسناد: دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

8- هزینه تهیه اس�ناد و شماره حساب: واریز مبلغ 100/000 ریال به حساب درآمدهای عمومی 
شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در بانک ملت به شماره حساب جام 69467032/86 )از طریق 

کارت خوان در محل شرکت میسر است(

9- مهلت دریافت اسناد: از روز دوشنبه مورخ 92/7/15 تا روز دوشنبه مورخ 92/7/22
10- جلس�ه هماهنگی با مناقصه گران: معاونت عمران و محیط زیس��ت شرکت در ساعت 14/30 

روز سه شنبه 92/7/23
11- مهلت تسلیم پیشنهادها: تا روز یکشنبه مورخ 92/8/5

12- تاریخ و محل گش�ایش پیش�نهادات: دفتر معاونت عمران و محیط زیست در ساعت 16/30 
روز یکشنبه 92/8/5

13- مبلغ برآورد: 1/647/174/057 ریال اس��ت که با اس��تفاده از فهرس��ت بهای راه و باند س��ال 
1392 و براساس بخشنامه تجمیع تعیین گردیده است.

14- مدت قرارداد: سه ماه
15- محل تحویل: شهرک صنعتی حیدریه واقع در کیلومتر 25 جاده تاکستان به ابهر

16- شرایط شرکت کنندگان: دارا بودن حداقل رتبه 5 راه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و ارائه 
حداقل یک صورتجلسه تحویل پروژه آسفالت با مقادیر مشابه برآورد این مناقصه به لحاظ حجمی یا ریالی که 

طی پنج سال اخیر راسا با دستگاههای اجرایی منعقد نموده و ارائه رضایتنامه آن از دستگاه اجرایی مذکور
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

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

آگهی مناقصه عمومی شماره 14/92/ش
شرکت  شهرکهای صنعتی استان قزوین

)نوبت دوم(

عنوان مناقصه: عملیات تکمیل مخزن پساب شهرکهای صنعتی کاسپین
1- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در: قزوین، بلوار 
شهید بهشتی، روبروی بوستان دهخدا، شماره166  2- نوع مناقصه: عمومی و یک مرحله ای
3- کمیت خدمات و کاال: حوضچه ذخیره پساب به ابعاد داخلی 8/85×11/30 و به ارتفاع 
3/35 متر دال بتونی کف اجرا ش��ده اس��ت. ضخامت دیوار 30س��انتیمتر اس��ت که در پای 
دیوار به 65س��انتیمتر افزایش می یابد و پیرامون حوضچه سقف بتنی به عرض یک متر و به 
ضخامت 25 سانتیمتر همراه با نرده حفاظتی به ارتفاع یک متر از لوله فوالدی به قطر 2اینچ 
طراحی شده است. مخزن دارای دو حوضچه ورودی است انتقال پساب با لوله فاضالبی قطر 

400 انجام می گردد و دو عدد پمپ جهت خروج پساب در نظر گرفته شده است.
4- کیفیت خدمات و کاال: مشخصات فنی ساختمان موضوع نشریه شماره 55، مشخصات 
فنی تأسیسات مکانیکی موضوع نشریه شماره 128 و مشخصات فنی تأسیسات برقی موضوع 
نشریه شماره 110 و شرایط عمومی پیمان و مباحث مقررات ملی ساختمان از جمله مباحث 

9 و 10 و ایمنی می بایستی در طول اجرای پروژه از سوی پیمانکار رعایت گردد.
5- نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی، پرداخت نقدی، انواع اوراق مشارکتی

6- مبلغ تضمین ش�رکت در مناقص�ه: 32/000/000 ریال )س��ی و دو میلیون ریال( 
اعتبار تا تاریخ 92/11/5

7- محل دریافت و تحویل اسناد: دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

8- هزین�ه تهیه اس�ناد و ش�ماره حس�اب: واریز مبل��غ 100/000 ریال به حس��اب 
درآمدهای عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در بانک ملت به شماره حساب 

جام 69467032/86 )از طریق کارت خوان در محل شرکت میسر است(
9- مهلت دریافت اسناد: از روز دوشنبه مورخ 92/7/15 تا روز دوشنبه مورخ 92/7/22
10- جلس�ه هماهنگی با مناقصه گران: معاونت عمران و محیط زیست شرکت در ساعت 
14/30 روز سه شنبه 92/7/23      11- مهلت تسلیم پیشنهادها: تا روز یکشنبه مورخ 
92/8/5     12- تاریخ و محل گشایش پیشنهادات: دفتر معاونت عمران و محیط زیست 
در س��اعت 16/30 روز یکشنبه 92/8/5     13- مبلغ برآورد: 626/959/745 ریال است 
که بر اساس فهارس بهای ابنیه و شبکه فاضالب سال 1392 محاسبه گردیده است.         

14- مدت قرارداد: س��ه ماه      15- محل تحویل: ش��هرک صنعتی کاس��پین کیلومتر 
25 آزادراه قزوین- کرج   16- شرایط شرکت کنندگان: پیمانکار می بایستی دارای حداقل 
رتبه 5 ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی باش��د و ارائه حداقل یک صورتجلس��ه 
تحوی��ل پروژه س��ازه بتنی با مقادیر قابل قیاس با موض��وع مناقصه )از نظر حجم عملیات و یا 
از نظر ریالی( که پیمانکار راس��ا با دس��تگاههای اجرایی )طبق تعریف ماده 5 قانون مدیریت 
خدمات کشوری( طی 5 سال گذشته منعقد نموده و ارائه رضایتنامه از دستگاه اجرایی مذکور

تبصره: پیمانکاران طرف قرارداد این ش�رکت منوط به حداقل 70٪ پیش�رفت کار 
ریالی حق شرکت در مناقصه را دارند.

17- سایت اینترنتی و تلفن تماس: www.qazviniec.ir و 0281-3354590
روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

آگهی مناقصه عمومی شماره 13/92/ش
شرکت  شهرکهای صنعتی استان قزوین

)نوبت دوم(

م الف 3020

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/3/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

موسی نیکفر به کد ملی 00709995656 بسمت رئیس هیئت مدیره و 
محمدجعفر نیکفر  به کد ملی 00409989372 به س��مت نایب رئیس 
هیئت مدیره و مهرداد مشعوف به کد ملی 0057313751 بسمت عضو 

هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت 2 سال تعیین گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک و 
س��فته برات عقد قرارداد و عقود اس��المی و اوراق ع��ادی و اداری با 
امض��اء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت 

معتبر است.
منوچهر صدرزاده یگانه به ک.م 0037896164 بسمت بازرس اصلی 
و حش��مت اله ش��ربتی به کد ملی 33592542600 بس��مت بازرس 
علی الب��دل برای مدت یک س��ال مال��ی انتخاب گردیدن��د. روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حس��اب سود و زیان س��ال مالی منتهی به 1391/12/30 

به تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت گچ نسوز صاف 
سهامی خاص به شماره ثبت 159097 

و شناسه ملی 10102017882

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

فق��دان اس��فناک هم��کار گرامیم��ان جناب آق��ای غالمرض�ا کمالی پور 
موجب تاثر و تاس��ف همکاران گردید. به همین مناس��بت مراسم 
خت��م آن هم��کار متعه��د در روز دوش��نبه 92/7/15 از س��اعت

14 لغایت 15/30 از سوی موسسه کیهان در مسجد امین السلطان 
واقع در خیابان فردوس��ی- روبروی بانک مس��کن- کوچه ش��هید 

روابط عمومی موسسه کیهانشاهچراغی برگزار می گردد. 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/4/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای صادق احمدی خلیلی به ش��ماره مل��ی 0072763876 و خانم 
زهرا مس��گرا به شماره ملی 0040915921 و آقای علی اصغر احمدی 
خلیلی به ش��ماره ملی 0039680002 موسسه حسابرسی و خدمات 
مالی کوش��ا منش به ش��ماره ملی 10100434110 به عنوان بازرس 
اصلی، آقای احمد موس��وی به ش��ماره ملی 3932629868 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیر االنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

تراز و حساب سود و زیان سال مالی 91 به تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت رینگ خودرو پارس شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 50099 و شناسه ملی 10100952673

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

سال هفتادو دوم q  شماره q 20609  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(  یک شنبه 14 مهر q  1392 30 ذیقعده q  1434 6 اکتبر2013

خبر ویژه

یادداشت روز

* فرمانده کل قوا در دانشگاه هوایی شهید ستاری: ما از تحرک دیپلماسی 
دولت از جمله س��فر نیویورک حمایت می کنیم زیرا به دولت خدمتگزار 

اعتماد داریم و به آن خوشبین هستیم.
* برخی از آنچه که در سفر نیویورک پیش آمد بجا نبود، چون ما دولت 
آمریکا را غیرقابل اعتماد، خودبرتربین، غیرمنطقی و عهدشکن می دانیم.

* ما به مس��ئوالن خودم��ان اعتماد داریم و از آنه��ا می خواهیم با دقت 
مالحظ��ه همه جوانب، گام ه��ا را محکم بردارن��د و منافع ملی را به  و با 

فراموشی نسپارند.
* با توجه به اینکه دولت آمریکا دولتی در پنجه صهیونیستها است، نظام 

اسالمی به آمریکا بدبین و بی اعتماد است.
* همه کس��انی که عادت به تهدید زبانی ایران کرده اند، بدانند، پاسخ ما 
به هرگونه شرارتی بر ضد ملت ایران، پاسخی جدی و سخت خواهد بود.

* وظیفه همه مسئوالن و آحاد ملت، دفاع از عزت و هویت ملی است.
* ملت ایران هیچگاه تهدید برای هیچ کش��وری نیس��ت اما اس��تحکام 
نیروه��ای مس��لح را مهمترین عام��ل برای حفظ امنیت نظام اس��المی 

می  دانیم.
* نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی باید حصار 
مستحکمی در مقابل توطئه های دشمنان باشند.                  صفحه3

* وزیر امور خارجه کش��ورمان در گفت وگو با سی ان ان: مردم ایران واکنش 
بسیار منفی به زبان تهدید و ارعاب اوباما نشان می دهند.

* از اینک��ه اوبام��ا از ادبیاتی اس��تفاده کرد که توهین به م��ردم ایران بود
 ناامید شدم.

* نمی توانید با یک دولت بر اس��اس احت��رام متقابل و همزمان با تهدید و 
ارعاب تعامل کنید. به خصوص وقتی می دانید هیچ فایده ای ندارد.

* خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارش��ی از نمازجمعه تهران: ایرانیان 
پس از نماز جمعه علی رغم تحوالت اخیر باز هم ش��عار مرگ بر آمریکا 

سر دادند و پرچم آمریکا را به آتش کشیدند.
* این خبرگزاری شعار »مرگ بر آمریکا« را مانع دیپلماسی جدید دولت 
ایران تلقی کرد.                                                                  صفحه3

* خودسوزی ش��هروند آمریکایی مقابل ساختمان 

کنگره.

* زد و خ��ورد مردم بحرین ب��ا ماموران آل  خلیفه 

در منامه.

* دول��ت اردوغان الیحه لشکرکش��ی ب��ه عراق را 

به مجلس ترکیه داد.

* ژنرال اسرائیلی: اشتباه کردم دیگر درباره سقوط 

بشار اسد پیش بینی نمی کنم.             صفحه آخر

خشم اوباما از لجبازی کنگره
جمهوریخواهان به این مسخره بازی پایان دهند

* رحمانی فضلی: یازده س��ال از زمان تش��کیل س��تاد 

مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز می گذرد، اما همچنان با این 

معضل در کشور مواجه هستیم.

* اگر دستورات رهبر معظم انقالب در این زمینه اجرایی 

شود، کار به نتیجه می رسد.

مغای��ر  بی ضابط��ه  اس��تخدام های  عس��گری آزاد:   *

سیاست های کلی نظام است.

* ش��رکت های نفتی آمریکایی در تکاپوی بازگش��ت به 

ایران.

صفحه4

وزیرکشور: مبارزه با قاچاق کاال و ارز
به روش کنونی قابل قبول نیست

برخی کارها در نیویورک
 نابجا بود

رهبر انقالب ضمن حمایت از تحرک دیپلماسی دولت:

صفحه2 صفحه2

سالروز شهادت جواداالمئه حرضت امام محمدتقی)ع( را 

تسلیت می گوئیم

در مصاحبه با سی ان ان

ظریف:لحن توهین آمیز اوباما
 ناامیدم کرد

علی رغم تحوالت اخیر

آسوشیتدپرس: ایرانی ها باز هم 
شعار »مرگ بر آمریکا« سر دادند

* وزی��ر خارج��ه کش��ورمان در 
بازگش��ت از نیویورک تاکید کرد 
که ه��دف بنده پیگی��ری حقوق 
مردم است و تنها باید حقوق ملت 
ایران را پشت میز مذاکره پیگیری 

کرد.
* فرید زکریا تحلیلگر س��ی ان ان: 
ای��ران تخصصی عمی��ق در دانش 
هسته ای ایجاد کرده و این واقعیت 

قابل از بین بردن نیست.
صفحه2

* روایت هافینگتون پست از 25 سال خوی استکباری آمریکا
* خبرگزاری فرانسه: آمریکا قادر نیست با ایران تندی کند

* تجزیه فراکسیون رهروان همچنان در دستور کار اصالح طلبان
* ذوق زده بودند یا مثل همیشه دروغ گفتند؟!

فعال فتنه از خوشحالی غش کرد! دور زدن
ممنوع !


