
زن روز اولين نشريه مخصوص بانوان
 با مطالب متنوع و خواندني شنبه ها بصورت سراسري

 منتشر مي گردد 

موضوعمزایده:اجاره یک دس��تگاه کانکس جه��ت کاربری آهنگری به صورت اجاره 
بدون اخذ س��رقفلی در پایانه بار قزوین تضمین شرکت در مزایده مبلغ 10/920/000 
ریال به صورت فیش واریزی نقدی یا ضمانت نامه بانکی و یا اوراق مش��ارکت و یا چک 

بانکی تضمین شده می باشد.
مهلتومحلدریافتاسناد: تا پایان وقت اداری روز شنبه 1392/8/11 به آدرس ذیل

مهلتومحلارائهپیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز شنبه 1392/8/25 به آدرس ذیل
زمانومحلبازگشائیپیشنهادات:ساعت 11 صبح روز یکشنبه 1392/8/26 به آدرس ذیل

لذا جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به آدرس: قزوین- بلوار نوروزیان- بلوار حج- بن بس��ت اول 
کد پس��تی 46161-34149 اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان قزوین )امور اداری( یا به 

سایتhttp://iets.mporg.irمراجعه نمایند.

آگهی مزایده
ادارهکلحملونقلشماره 5-92)نوبت دوم(

وپایانههایاستانقزوین

روابط عمومی
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان قزوین

روابط عمومی شرکت پایانه های نفتی ایران 

شرکتپایانههاینفتیایران در نظر دارد 2دستگاهبازرسیبدنیالکترونیکی(GATE WAY) را از طریق مناقصه 
عمومی خریداری نماید.

91/65/FD:1-شمارهمناقصه
)GATE WAY( 2-شرحمختصرکاالومقدارموردنیاز: 2 دستگاه بازرسی بدنی الکترونیکی

3-مبلغتضمینشرکتدرمناقصه:مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 12/000/000 )دوازده میلیون( ریال می باشد.
4-نوعتضمینشرکتدرمناقصه:ضمانت نامه بانکی معتبر یا واریز وجه نقدی به حساب شرکت پایانه های نفتی ایران.

5-نامونش�انیمناقصهگزارومکانگش�ایشپاکات: تهران- میدان آرژانتین اول خیابان بیهقی روبروی بانک س��امان 
پالک28 س��اختمان ش��ماره 11 شرکت ملی نفت ایران- طبقه اول- دفتر هماهنگی شرکت پایانه های نفتی ایران اداره خرید و 

خدمات کاال تلفن 88732221 و 88536216 داخلی 21442 نمابر 88534824
6-مح�لدریافتاس�نادمناقصهوتحویلپیش�نهادهایمناقصهگران: مناقصه گران می توانند جهت دریافت اس��ناد 
مناقصه و تحویل پیش��نهادهای فنی و مالی پس از واریز مبلغ 200/000 ریال به ش��ماره حس��اب 0103895685007 بانک 
صادرات شعبه مرکزی خارک به نام شرکت پایانه های نفتی ایران صبح ها از ساعت 9 الی 12 و بعدازظهر از ساعت 14 الی 15:30 

به همراه معرفی نامه به آدرس مناقصه گزار مندرج در بند 5 مراجعه نمایند.
7-آخرینمهلتدریافتاسنادمناقصه: 14 روز پس از انتشار نوبت دوم درج فراخوان در روزنامه های کثیراالنتشار.

8-آخرینمهلتارایهپیشنهادها:14 روز پس از پایان مهلت دریافت اسناد مناقصه
9-زمانگشایشپیشنهادهایفنیمناقصهگران: 2 روز کاری پس از پایان زمان ارایه پیشنهادها )در صورت کامل بودن 

تعداد پیشنهادهای دریافتی(
-متقاضیانجهتاطالعاتبیشترمیتوانندبهنشانیاینترنتیذیلمراجعهنمایند.

WWW.NIOC-IOTC.COM
WWW.SHANA.IR

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی
2 دستگاه بازرسی بدنی الکترونیکی )GATE WAY(  فرودگاه خارک 

تجدید- نوبت دوم 
شرکتملینفتایران

شرکتپایانههاینفتیایران(سهامیخاص)

کلیهاشخاصحقوقیمشمولدریافتشمارهاقتصادی،کهنسبتبهپیشثبتناماقداموتاکنونمرحلهدومثبتنامالکترونیکیخودراکاملننمودهاند،مکلفندتا1392/8/15نسبتبهتکمیل
مرحلهدومثبتنامالکترونیکیازطریقسامانهعملیاتالکترونیکیمودیانمالیاتیبهنشانیwww.tax.gov.irاقدامنمایند.

قابل توجه مودیان باقی مانده و ثبت نام نکرده

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور 1822 مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور مالف3364

ش�رکتتهی�هوتولیدموادمعدنیایران در نظ��ر داردانجامعملیاتحفاریمغزهگیریبهمت�راژ20000متردرمحدوده
اکتشافیذغالسنگالبرزمرکزیدراستانمازندران-سوادکوه 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 کسب اطالعات 
بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 92/8/6 لغایت ساعت 16 مورخ 92/8/15 با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی 
به مبلغ سیصد هزار ریال به حساب جاری شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصر بنام این شرکت به آدرس 

تهران- باالتر از میدان ولیعصر- روبروی سینما استقالل- پالک 1713 برج جنوبی- طبقه ششم- امور بازرگانی مراجعه نمایند.
 ضمنا مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 1392/8/25 تعیین می گردد.

آگهیمناقصهعمومی
شماره75-92/8ت

مالف3376

به استناد ماده 22 ضوابط اجرائی استانداردهای اجباری و تشویقی 
بدینوس��یله به اطالع دارندگان پروانه های کاربرد عالمت استاندارد 
تش��ویقی برای فرآورده کاغذ دیواری به شماره استاندارد ملی 445 
میرساند استاندارد مذکور در یکهزار و چهاردهمین اجالسیه کمیته 
ملی صنایع ش��یمیایی و پلیمر مورخ 91/11/2 ابطال و استاندارد
16266تح�تعنوان»پوش�شهایدی�واری-کاغذدیواری
ب�هصورترول-ویژگیهاوروشه�ایآزمون« جایگزین آن 
گردیده اس��ت. لذا واردکنندگان ف��رآورده مذکور و دارندگان پروانه 
کاربرد عالمت اس��تاندارد تش��ویقی تا تاریخ 92/9/1 مهلت دارند تا 
با رعایت اس��تاندارد ملی 16266 نس��بت به دریاف��ت پروانه کاربرد 

عالمت استاندارد تشویقی جدید اقدام الزم بعمل آورند.
کلی��ه اش��خاص حقیقی و حقوق��ی ذیربط می توانند جهت کس��ب 
اطالعات بیشتر در مرکز به سازمان ملی استاندارد ایران و در استانها 

به ادارات کل استاندارد استانی مراجعه نمایند.

اطالعیه
سازمان ملی استاندارد ایران

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
مالف3373

کلی  و شرایط  با مشخصات  را  زیر  مناقصه  دارد  نظر  در  شرکتگازاستانقزوین
مندرج در اسناد مناقصه مربوطه به شرکت ذیصالح واگذار نماید.

موضوعمناقصه: تامین تجهیزات و کاالهای اختصاصی عهده پیمانکار و تهیه مصالح 
عمومی و اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای قزوین )یله گنبد، مزرعه محمودی، 

اسدآباد( و حفرات خالی روستاهای قزوین شامل: 
الف- اجرای خطوط شبکه به طول تقریبی 3048 مترب-اجرای خطوط تغذیه به طول تقریبی 

TBS  348متر   ج-احداث ساختمان و حمل و نصب و راه اندازی دو مورد ایستگاه تقلیل فشار
محلارایهخدماتومدتاجرایموضوعمناقصه:روستاهای شهرستان قزوین- 

به مدت 300 روز تقویمی
نوعضمانتنامه: )ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد(

مبلغضمانتنامه: 20/000/000 ریال
محلدریافتاسنادمناقصه: طبقه سوم دستگاه مناقصه گزار- امور قراردادها- اتاق 315

زمانومهلتدریافتاسنادمناقصه:1392/8/8 لغایت 1392/8/14
محلتحویلاسنادمناقصه: طبقه همکف دستگاه مناقصه گزار- دبیرخانه )اتاق 11-6(

مهلتتکمیلوتحویلاسنادمناقصه:1392/8/25.
بیشتر اطالعات دریافت جهت میشود دعوت صالحیت واجد شرکتهای از
مناقصهگرانبهنشانیاینترنتیشرکتبهآدرس:www.nigc-qazvin.irویا
پایگاهاطالعرسانیمناقصاتبهآدرس:http://iets.mporg.irمراجعهنمایند.

درضمنزمانبازگشاییپاکاتمناقصهدرتاریخ92/8/26میباشد.

فراخوان 
آگهی مناقصه عمومی

 یک مرحله ای
شماره مناقصه )92-38( 

روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین

شرکتملیگازایران
شرکتگازاستانقزوین(سهامیخاص)

  نوبت اول 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات 
مدیره مورخ 1392/4/5 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین شد.

ابوالقاسم احمدی تهرانی به شماره ملی 0040879283 به 
سمت مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره و محمدحسین 
ذوالقدرزاده جهرمی به ش��ماره مل��ی 2470607558 به 
سمت رییس هیات مدیره برای مدت 2 سال تعیین شدند. 
کلیه اس��ناد و اوراق به��ادار و تعهدآور ش��رکت با امضای 
مش��ترک رییس هیات مدیره و مدیرعام��ل همراه با مهر 

شرکت معتبر است.
مرتض��ی ترکمندی به ش��ماره مل��ی 3780965984 به 
س��مت بازرس اصلی و روش��نک قهرمانی به ش��ماره ملی 
0054657921 به س��مت بازرس علی البدل برای مدت 1 

سال مالی تعیین شدند.
ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی 1391 به تصویب 

رسید.

بارکد1119113

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی آنکراژ 
سهامی خاص به شماره ثبت 16697 

و شناسه ملی 10861991317

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

مالف69096

بارکد1057226

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی 
الوان فلز سهامی خاص به شماره ثبت 
95075 و شناسه ملی 10101391420

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/4/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
- مؤسس��ه حسابرسی همپیش��گان روش به ش.م 10100524321 
بس��مت بازرس اصلی و آقای قاس��م مالکی به ش.م 0043553079 

بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
- اعض��اء هیئ��ت مدیره ب��رای مدت دو س��ال به قرار ذی��ل انتخاب 

گردیدند:
آقای مرتضی عجمی به ش��ماره ملی 1286193036- آقای مهرداد 
عجمی به شماره ملی 1286568031- آقای مهیار عجمی به شماره 

ملی 0054632358
-ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1391 به تصویب 

رسید.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
مالف69083

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1392/4/10 
تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د: موسس��ه بنیاد تع��اون ناجا 
ب��ه نمایندگ��ی رحیم ش��اکی باهر رئیس هیئ��ت مدیره- 
ش��رکت مهندس��ی عمران و تولی��دی نیرو ب��ا نمایندگی 
محمد موالبیگی عضو هیئت مدیره- ش��رکت انبوه  س��ازان 
سبزاندیش��ان ب��ا نمایندگی حس��ن طاه��ری عضو هیئت 
مدیره- ش��رکت س��رمایه گذاری مه��رگان ب��ا نمایندگی 
میربهزاد طاهری اطاقس��را مدیرعامل و نائب رئیس هیئت 
مدیره- موسسه ناجی سازان امین به نمایندگی محمدرضا 
رزاقی مدبر عضو هیئت مدیره- برای مدت دو سال تعیین 
شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک 
س��فته برات با امضای ثابت مدیرعامل و مدیرمالی شرکت 
)لطف اله شاه بهرامی به کدملی 6279597997( به اتفاق 
یک��ی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر 
خواه��د بود و س��ایر نامه های اداری ب��ا امضای مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر است.

بارکد0944653

آگهی تغییرات شرکت صنایع مفتولی 
تهران گستر سهامی خاص به شماره ثبت 
121538 و  شناسه ملی 10101650532

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

مالف69111

سال هفتادو دوم q  شماره q 20626  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه16صفحه ویژه نامه خودرو و نیازمندي های ویژه تهران( دو شنبه 6 آبان q  1392 22 ذیحجه q  1434 28 اکتبر2013

خبر ویژه
یادداشت روز

صفحه2

62 شهید و144 مجروح
در سلسله انفجارهای عراق

* اب��راز نگران��ی س��ازمان ملل از نقض گس��ترده

 حقوق بشر در بحرین.

* هزاران نفر در واش��نگتن با تجمع مقابل کنگره

 از اوباما خواستند به جاسوسی ها پایان دهد.

* یک منطقه اس��تراتژیک دیگر سوریه به محاصره 

ارتش درآمد.

* پلیس ترکیه 26 دانشجوی معترض را بازداشت 

کرد.     صفحهآخر

برژینسکی: دوره سلطه آمریکا بر جهان
پایان یافته است

* علی طیب نی��ا: صندوق توس��عه ملی باالی 

50 میلیارد دالر ذخیره ارزی دارد.

* معاون وزیر اقتصاد: ایران رتبه اول کارآفرینی 

را در خاورمیانه دارد.

* پرورش: مردم اگر صرفه جویی نکنند، با افت 

فشار آب مواجه می شوند.

*تنظیم بازار روغن و شوینده ها به تشکل های 

بخش خصوصی واگذار شد.                     صفحه4

وزیر اقتصاد: بانک مرکزی
 از ذخائر ارزی مناسبی برخوردار است

* نجفی رئیس هیئت مذاکره کننده ایران: مذاکرات فنی با آژانس2روزه 
است و گفت وگوها محتوایی خواهد بود.

* بالفاصله بعد از مذاکرات ایران و آژانس، مذاکرات کارشناس��ی میان 
هیئت های ایران و 1+5 نیز در روزهای هش��تم و نهم آبان ماه در وین 
برگزار خواهد شد.                                                       صفحه2

* 2 کش��ور در منطقه تروریس��ت ها را پش��تیبانی مالی ک��رده و حداقل
3 کش��ور در منطقه و فرامنطقه اقدام به پشتیبانی اطالعاتی از این افراد 

کرده اند.
* تروریس��ت ها پس از سرکوب توسط مرزبانان از مسیرهای مختلف برای 

فرار به کشور مقابل استفاده کردند.

آغازدوازدهمیندورمذاکراتایرانوآژانس

دیدار عراقچی با آمانو
امروز در وین

فرماندهمرزبانیناجاخبرداد

ردپایچندکشورخارجی
درجنایتسراوان

صفحه2

* شب حادثه 3 مرزبان کشور پاکستان 
را فراخوانده و ضمن اعالم اعتراض به 
آنان تفهیم کردیم که چنین تحرکاتی 

را تحمل نخواهیم کرد.
* تروریست ها با طوایف در ارتباط 
نیستند اما سعی دارند با برخی از 

افراد ارتباط بگیرند.
* اطالعات��ی که در اختیار داریم، حاکی 
از آن است روند آینده اقدام علیه امنیت 
کش��ور از ناحی��ه تجهی��ز و پش��تیبانی 
گروه های معاند خواهد بود.       صفحه11

* تروریست ها با 10 انفجار خودرو بمب گذاری شده غیرنظامیان شیعه را در خیابان های بغداد هدف قرار دادند.
* تروریست ها در عراق از سوی قطر و عربستان  حمایت مالی و نظامی می شوند.

* نوری مالکی: برخی چهره های سیاسی آلوده به فساد مالی علیه دولت عراق تبلیغات منفی راه انداخته اند.
* مالکی برای دیدار و  گفت وگو با مقامات آمریکایی فردا در رأس هیئتی راهی واشنگتن می شود.    صفحهآخر

* علی اصغ��ر فان��ی با 185رأی موافق، 53 رای مخال��ف و 24رأی ممتنع از 
مجموع 262آرای اخذ شده، به عنوان وزیر آموزش و پرورش برگزیده شد.

* رضا فرج��ی دانا  ب��ا159رأی موافق،70رأی مخال��ف و32رأی ممتنع از 
 مجموع221آرای مأخوذه،  به عنوان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب شد.

* سیدرضا صالحی امیری  با 107 رأی موافق، 141 رأی مخالف و  13 رأی 
ممتنع از مجموع 261 آرای مأخوذه از حضور در کابینه یازدهم بازماند.

* حجت االس��الم حس��ن روحانی رئیس جمهور در جلس��ه رای اعتماد به 
3وزیر پیشنهادی: دولت متعلق به همه ملت ایران است و این دولت هیچگاه 

درصدد مقابله با جناح، قبیله و گروه خاصی نخواهد بود.
* هم��ه باید تالش کنیم نظرات و تدابیر رهبری را عملیاتی کنیم و در این 
راه نباید ش��عار دهیم و مدام نگوییم که رهبری چنین فرموده است و چنان 

فرموده است. 
* علی اصغر فانی وزیر پیش��نهادی آموزش و پ��رورش: معتقدم برای تربیت 
نیروی انس��انی کارآمد آموزش و پرورش باید به س��مت یادگیری خالق به 
جای تکیه بر حافظه حرکت کند و باید عادت اجتماعی متناسب با باورهای 

دینی را تقویت کرد.
* سیدرضا فرجی دانا وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری: من مخالف 
دانش��گاه های تک جنس��یتی نیس��تم، البته آن چه مورد تاکید است تقلیل 

اختالط است، نه تفکیک جنسیتی.
* سیدرضا صالحی امیری وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان: اینجانب هیچگاه 
در فعالیت های اقتصادی وزارت اطالعات حضور نداش��ته ام و در هیچ شرکت 
و هیچ سازمانی این کار را نکرده ام.                                       صفحه10

فانی و فرجی دانا به کابینه رفتند
صالحی امیری بازماند

بارأینمایندگانمجلس

نشنالاینترست:نفعاسرائیل
درسازشایرانوآمریکاست

* نماینده ملت یا وکیل مدافع فتنه گران؟!

امنیت
نعمت نامرئی


