
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 اس��ناد مناقصه با در دس��ت داش��تن معرفی نامه جهت هر مورد از تاریخ 92/7/30 لغایت 92/8/5 به نش��انی 
قزوین- انتهای بلوار نوروزیان پش��ت صدا و س��یما- اداره کل راه و شهرس��ازی استان قزوین اداره پیمان و رسیدگی 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 92/8/16 به آدرس فوق می باشد.

تضمین ش��رکت در مناقصه می بایس��ت به صورت اوراق مش��ارکت بی نام، ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه به حس��اب 217632334004 بانک ملی مرکزی شعبه سبزه 
میدان در وجه اداره کل راه و شهرسازی  باشد.

هزینه اسناد مناقصه 200000 ریال فیش واریزی به حساب شماره 2176323306000 به نام اداره کل راه و شهرسازی میباشد.
بازگشایی پاکات اسناد مناقصه در تاریخ 92/8/18 راس ساعت 11 صبح در اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین می باشد.

نوع مناقصهپایه برآوردمبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآورد )ریال(عنوان مناقصهردیف

نگهداری سیستم روشنایی و چراغ های چشمکزن1
فهرست بهای 7/733/541/852110/000/000 غیر از آزاد  راههای حوزه استحفاظی

یک مرحله ایراهداری 92

نگهداری سیستم روشنایی و چراغ های چشمکزن2
فهرست بهای 8/686/096/152120/000/000 آزاد  راههای حوزه استحفاظی 

یک مرحله ایراهداری 92

یک مرحله ایمقطوع1/000/000/00020/000/000بازسازی و رنگ آمیزی گاردریل ها تصادفی3

خرید چشم گربه ای یک طرفه و دو طرفه 4
یک مرحله ایمقطوع876/000/00045/000/000و چسب دو جزئی اپوکسی

فهرست بهای 18/015/400/000200/000/000خرید خط سرد ترافیکی5
دو مرحله ایراهداری 92

آگهی مناقصه 92/12

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین
راهداری یک باور اعتقادی و شغل مقدس است

نوبت دوم

30002323 ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان
شرکت فوق در تاریخ 1392/4/9 تحت شماره 440211 و شناسه 
مل��ی 10320883129 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 
1392/4/9 از لح��اظ امضاء ذیل دفات��ر تکمیل گردیده و خالصه 
اظهارنامه آن به ش��رح زی��ر جهت اطالع عم��وم در روزنامه های 

رسمی و کثیراالنتشار کیهان آگهی می شود.
1 - موضوع ش��رکت: خری��د و فروش واردات و ص��ادرات تولید و 
توزیع کلیه تجهیزات پزش��کی، بیمارس��تانی و آزمایشگاهی پس 
از اخ��ذ مجوزه��ای الزم، خرید و ف��روش واردات و صادرات کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی، طراحی و س��اخت کلیه قطعات صنعتی و 
غیرصنعتی، نصب و راه اندازی کلیه خطوط و ماشین آالت صنعتی 
و غیرصنعتی، مش��ارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و خارج 
از کش��ور، ش��رکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در 
داخل و خارج کش��ور، اخذ وام و تس��هیالت از بانکها و مؤسسات 
مالی و اعتباری در داخل و خارج از کش��ور پس از اخذ مجوزهای 

الزم از مراجع ذیصالح.
2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3 - مرکز اصلی ش��رکت: اس��تان تهران- ش��هر ته��ران نارمک خ 
اس��ماعیل افش��اری پالک 100 طبق��ه دوم واحد 3- کدپس��تی 

 1645933358
4 - س��رمایه ش��رکت: مبل��غ 50/000/000 ریال منقس��م ب��ه پانصد 
س��هم 100/000 ریال��ی که تع��داد پانصد س��هم با نام می باش��د که 

مبلغ 17/500/000 ریال توس��ط مؤسس��ین طی گواهی بانکی شماره 
23192105 م��ورخ 1392/3/23 نزد بانک تات ش��عبه بازار مبل یک 
پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.

5 - اولین مدیران شرکت:
1 - 5 - آقای مجتبی س��اغری بادی به شماره ملی 6649783560 

به سمت رئیس هیئت مدیره. 
2 - 5 - آق��ای مس��عود کالنت��ری نیس��تانکی ب��ه ش��ماره مل��ی 

0064561781 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
3 - 5 - آقای محمد س��اغری بادی به شماره ملی 0084671270 

به سمت عضو هیئت مدیره.
4 - 5 - آقای محمد ساغری بادی به شماره ملی 0084671270 به 

سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
6 - دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اس��ناد بهادار ش��رکت از 
قبیل چک، س��فته، بروات قراردادها و عقود اس��المی و اوراق عادی و 
اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

7 -  اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
8 - بازرس اصلی و علی البدل:

1 - 8 - آقای حسن بابائی به شماره ملی 0082910308 به عنوان 
بازرس اصلی

2 - 8 - آقای سید امیر فواد دلقندی به شماره ملی 0794945260 
به عنوان بازرس علی البدل

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

آگهی تأسیس شرکت هیراد تجهیز سپهر سهامی خاص

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

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد   در نظر دارد عملیات تعویض سیم با کابل خودنگهدار 
به روش خط گرم فاز 17 و اصالح روش�نایی معابر جاده سنتو )کلید در دست( در حوزه 
مدیریت برق مهریز را مطابق دستور کارهای مربوطه و طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد 

شرایط )در قالب یک موضوع( واگذار نماید:
لذا کلیه شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط، در صورت تمایل می توانند از تاریخ 1392/8/6 لغایت 
1392/8/16 جهت تهیه اس��ناد مناقصه با ارائه معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ 212.000 )با 
احتساب ارزش افزوده( به حساب شماره 0101822916006 بانک صادرات شعبه مارکار یزد به 
نام شرکت توزیع برق استان یزد به آدرس یزد- بلوار منتظر قائم- شرکت توزیع برق استان یزد- 
امور بازرگانی مراجعه نمایند. در ضمن پیش��نهاددهندگان جهت پاسخگویی به سؤاالت احتمالی 
با ش��ماره تلفن 6248989-0351 تماس حاصل نمایند. ذکر ش��ماره مناقصه روی پاکت الزامی 
وحضور پیش��نهاددهندگان درجلسه آزاد می باشد. هزینه چاپ آگهی در روزنامه و کلیه کسورات 
قانونی به عهده برنده مناقصه می باش��د. ش��رکت توزیع نیروی برق استان یزد در ردیا قبول کلیه 

پیشنهادها مختار است. الزم به ذکر اینکه:
1- محل اجرا: حوزه عمل برق امور مهریز.

2- مدت اجرا: شش )6( ماه شمسی.
3- ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه: به مبلغ کل 385.000.000 ریال )سیصد و هشتاد 

و پنج میلیون ریال(.
آخری��ن مهلت تحویل پیش��نهادها س��اعت 9 صبح روز سه ش��نبه 1392/8/28 بوده و بازگش��ایی 
پیش��نهادها نیز در س��اعت 10 صبح روز سه شنبه 1392/8/28 با حضور اعضاء کمیسیون معامالت 
انجام می گردد. مناقصه عمومی دومرحله ای )دردو جلس��ه برگزار می گردد( می باشد. به پیشنهادات 
مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر 
داده نخواهد شد. ضمنا این آگهی در سایت توانیر به آدرس www.tender.tavanir.org.ir و 

پرتال جامع شرکت توزیع برق استان یزد قابل دسترسی می باشد.

آگهی مناقصه عمومی 
شرکت توزیع برق استان یزدشماره: 170/603

نوبت اول

شرکت توزیع برق استان یزد

سازمان توسعه و نوس�ازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ط�رح تیتانی�وم کهنوج( درنظ��ر دارد 500تن کنس��انتره 
ایلمنی��ت تولیدی توس��ط مجتم��ع تیتانیوم کهن��وج واقع در 
کهنوج- کیلومتر 25 جاده بندرعباس- مجتمع تیتانیوم کهنوج 
را از طری��ق مزای��ده عمومی یک مرحله ای به فروش برس��اند. 
ل��ذا از متقاضیان و عالقمندان به خرید ماده معدنی یاد ش��ده 
دعوت می ش��ود جهت آگاهی و دریافت اسناد مربوط به شرایط 
شرکت در مزایده، پس از واریز مبلغ یکصدهزار ریال به شماره 
حس��اب جاری 2175379001008 نزد بانک ملی ایران شعبه 
میدان فردوسی کد137 به نام رابط تمرکز وجوه سپرده جاری 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از تاریخ 
درج آگهی با در دست داش��تن اصل فیش واریزی و همچنین 
معرفینام��ه کتب��ی معتب��ر حداکثر ت��ا پایان وق��ت اداری روز 
چهارشنبه مورخ 92/8/8 در یکی از روزهای اداری به دبیرخانه 
کمیس��یون معامالت، واقع در تهران- میدان فردوسی- خیابان 

سپهبد قرنی- پالک39- طبقه یازدهم مراجعه نمایند.

آگهی مزایده عمومی
یک مرحله ای

سازمان توسعه و نوسازی  معادن
و صنایع معدنی ایران م الف3299

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه م��ورخ 1392/4/20 
تصمیمات ذیل اتخاد شد:

- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
- آقای��ان حمیدرضا توس��ل به ش.م 0043705431 بس��مت بازرس اصلی 
و س��یدمحمد علی نوری موس��وی ب��ه ش.م 003330508 بس��مت بازرس 

علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1391 به تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت اعمار سهامی 
خاص به شماره ثبت 64920 
و شناسه ملی 10101098977

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

 

معاونت آماد و پش�تیبانی نی�روی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران در نظر دارد تعداد پنج قلم کاالی مشروحه 
ش��امل )اورکت زیتونی، لباسکار یشمی، خمیردندان، 
شورت )تجدید مناقصه( و ملحفه تشک و بالش )تجدید 
مناقصه( (م��ورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی یک 
مرحل�ه ای تامین نمای��د. تولیدکنندگان واجد ش��رایط و 
دارای مدارک قانونی می توانند با در دس��ت داش��تن رسید 
بانکی به مبلغ بیس��ت و پنج هزار )25/000( ریال بابت هر 
قلم واریزی بحس��اب ش��ماره 8001 خزانه نزد بانک ملی 
ایران ب��ه مرکز خرید ای��ن معاونت واق��ع در کیلومتر 18 
جاده مخصوص کرج خیابان 63 )ملک( نرسیده به موسسه 
قوامی��ن پالک 12 )طبقه اول - اداره اقالم عمومی - دایره 
پوشاک( مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پیشنهادهای 
خ��ودرا تا س�اعت 14 م�ورخ 1392/8/18 ب��ه صندوق 
پیشنهادات مستقر در دبیرخانه آن مرکز ارائه نمایند. ضمنا 

هزینه چاپ آگهی برعهده برندگان مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 92/100/5

م الف 3315 معاون آماد و پشتیبانی ناجا

سال هفتادو دوم q  شماره q 20623  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( چهار شنبه اول آبان q  1392 17 ذیحجه q  1434 23 اکتبر2013

یادداشت روزخبر ویژه

صفحه2

* عضو ش��ورای اس��تان هرات: آمری��کا با هلی برن 

تجهیزات نظامی به طالبان می دهد.

* 10 هزار پرسنل وزارت جنگ رژیم صهیونیستی 

با کاهش بودجه نظامی اخراج می شوند.

* اس��تقرار واحده��ای نظام��ی لبنان ب��رای مهار 

ناآرامی های شهر طرابلس.

* اعتراض مردمی علیه حضور شرکت های خارجی 

در صنعت نفت برزیل.                       صفحه آخر

جزئیات تازه از حامیان تروریست ها

بشار اسد: آمریکا، عربستان و قطر 
پای القاعده را به سوریه باز کردند

*محمدرضا پورابراهیمی: شناسایی دهک های پردرآمد 

نیازمند بانک اطالعاتی دقیق از درآمد افراد است.

*انجم��ن جهانی فوالد: تولید ف��والد ایران بیش از 

10درصد رشد داشته است.

*نوبخت: امسال کسری بودجه نداریم.

* رئیس کل گمرک: کاالهای لوکس با پرداخت

تعرفه  2برابری اجازه ترخیص دارند.

صفحه4

کمیسیون اقتصادی خبر داد

حذف یارانه پردرآمدها
ابتدا با خوداظهاری

مذاکره با حضور وندی شرمن را
تحریم کنید

پیشنهاد کیهان به تیم هسته ای کشورمان

صفحه2

* مرضی��ه افخم: هم��ه چارچوب ها و سیاس��ت های مربوط ب��ه مذاکرات 
هسته ای در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری می شود.

* شعار مرگ بر آمریکا برخاسته از احساسات عمیق ملت ایران است.       صفحه3

سخنگوی وزارت خارجه:

تصمیم درباره پروتکل الحاقی 
بر عهده مجلس است

* خانواده شهیدان درخشان راد: 
از کسانی که وقیحانه از خانواده 
شهدا به خاطر »اعتراض مقدس« 
طلبکار شده اند و حق شکایت را 
برای خود محف��وظ می دانند، به 

امام)ره( شکوه می کنیم.
* مادر شهیدان شاه آبادی: آقای 
حمید انصاری! فردای قیامت به 

هم می رسیم.

واکنش خانواده شهدا به مواضع مؤسسه نشر آثار امام)ره(

کسانی که وقیحانه از خانواده شهدا طلبکار شده اند 
بدانند به امام شکوه می کنیم

* فرزند شهید صنیع خانی: اگر انصاری بیانیه نویسی بلد بود چرا در برابر 
توهین به امام)ره( سکوت کرد؟

* خانواده شهید بلندی: ما اشتباه کردیم که در اعتراض به این موضوع 
تظاهرات نکردیم و کوتاه آمدیم چرا که اگر یک قدم عقب نشینی کنیم 

آنها ده قدم جلو می آیند.
* موسسه نشر آثار امام )ره( در واکنش به اعتراض خانواده شهدا نسبت 
به توهین نعیمه اش��راقی، این اعتراض ها را افراطی گری و سیاسی کاری 
خوانده بود!                                                                 صفحه3

رونمایی از 8 دستاورد جدید علمی

* 8 دس��تاورد علمی جدید که تماما مختص تولید در چند کش��ور قدرتمند اروپایی بود توسط دانشمندان جوان 
کشورمان تولید شد.

* دستاوردهای جدید شرکت های دانش بنیان در حاشیه یازدهمین اجالس سالیانه پارک فناوری پردیس رونمایی شد.
* دستاوردهای رونمایی شده شامل، سامانه رادار تجاری باند S ، رادار شناوری X،  نشت یاب هوشمند، گوشی های 
تلفن هوش��مند، مجموعه میکروجت، سامانه اکسیژن س��از داخل کابین خلبان، سامانه توربوفن و سامانه بایگانی 
چرخشی هوشمند است.                                                                                                     صفحه11

* وندی ش��رمن معاون وزارت خارجه آمریکا و عضو ارشد تیم مذاکره کننده 
این کش��ور در 1+5 در اظهاراتی موهن وگس��تاخانه ادع��ا کرده که فریب و 

نیرنگ بخشی از DNA ایرانیان است.
* این عضو ارش��د مذاکره کننده هیئت آمریکایی، خط باقی ماندن و تشدید 

تحریم  های ضد ایرانی را پیگیری می کند.
*  »الی��وت انگل« از اعضای ارش��د مجلس نمایندگان آمریکا روز گذش��ته 
تصریح کرد که وندی شرمن نمایندگان را مطمئن کرده است که تحریم های 

ضد ایرانی کاهش نخواهد یافت.
* ب��ا توج��ه به اهان��ت وقیحانه وندی ش��رمن ب��ه مردم ش��ریف ایران،

کیهان پیش��نهاد می کند که تیم هسته ای کش��ورمان ادامه مذاکرات با 
حضور وی را تحریم کند.

* اس��ماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: 
مجلس از وزارت امور خارجه و دس��تگاه دیپلماسی کشورمان می خواهد که 
پاس��خی جدی و عملی به اظهارات گستاخانه »وندی شرمن« داشته باشد؛ 
اینگونه اظهارات از سوی مقامات آمریکایی مهر تاییدی بر بی اعتمادی ملت 

ایران به غرب و به خصوص آمریکاست.
* محمد صالح جوکار عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: وزارت خارجه باید 
سفیر سوئیس در ایران را احضار و اعتراض دولت و ملت را نسبت به توهین 

معاون وزیر خارجه آمریکا به وی اعالم کند.
* محمدحس��ن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: دولت آمریکا و 
معاون وزیر خارجه این کشور با دریافت پاسخ محکم ایران باید بدانند که با 
چه ملتی طرف هستند.                                                      صفحه2

عید غدیر، روز اکامل دین ، امتام نعمت و تضمین ماندگاری اسالم ناب محمدی)ص(مبارک باد

نگرانی اقتصاددان اصالح طلب
از بازتولید سیاست های ناکام دولت سازندگی

آنجا که 
قهرمانان 

پا پس کشیدند
* سی ان ان: تندروهای آمریکا مانع اصلی توافق با ایران هستند


