
آگهی مناقصه شماره 93/19 
دو مرحله ای 

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را بر اساس 
فهرس��ت بهای راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن 93 و فهرست بهای راهداری 93 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 
داش��تن معرفی نام��ه جه��ت ه��ر م��ورد از تاری��خ 93/11/19 لغای��ت 93/11/23 ب��ه 
نش��انی قزوین - انتهای بلوار نوروزیان پش��ت صدا و س��یما - اداره کل راه شهرس��ازی 
اس��تان قزوی��ن اداره پیم��ان و رس��یدگی مراجع��ه و ب��رای کس��ب اطالعات بیش��تر
س��ایت ب��ه  ی��ا  و  گرفت��ه  تم��اس   028-33659474 تلف��ن  ش��ماره  ب��ا 

 http://iets.mporg.ir یا http://Qazvinroad.ir مراجعه نمایند.
مهلت تحویل اسناد تا ساعت 13 تاریخ 93/12/4 به آدرس فوق می باشد.

تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت اوراق مشارکت بی نام، ضمانتنامه بانکی 
و یا واریز وجه به حس��اب 217632334004 بانک ملی مرکزی ش��عبه سبزه میدان در 

وجه اداره کل راه و شهرسازی می باشد.
هزینه اسناد مناقصه 200/000 ریال فیش واریزی به حساب شماره 2176323306000 

به نام اداره کل راه و شهرسازی میباشد.
بازگش��ایی پاکات اس��ناد مناقص��ه در تاری��خ 93/12/5 راس س��اعت 11 در اداره کل 

راه وشهرسازی استان قزوین می باشد.
1- بهس��ازی و روک��ش آس��فالت محور قزوی��ن - بوئین زهرا - س��اوه با مبل��غ برآورد 

174/460/969/245 یک میلیارد و پانصد میلیون ریال
2- بهس��ازی و روکش آسفالت محور سه راهی رحیم آباد - بوئین زهرا - اشتهارد با مبلغ 

برآورد 111/917/134/180 ریال و مبلغ یک میلیارد و صد میلیون ریال

 نوبت دوم 

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

رجوع به صفحه 8

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/4/8 

و مجوز شماره 932/107/1993 مورخ 93/9/12 اداره کل تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ش��رکت مذک��ور در تاریخ ف��وق منحل اع��الم گردی��د ، امراله 

زه��ری اس��فندآبادی ش م 5039852061 و ع��ذری س��یدیان 

اسفندآبادی ش م 5039857209 ، زهرا زهری اسفندآبادی ش م 

2298784450 بعن��وان اعضا هیئت تصفیه برای مدت 2 س��ال 

انتخاب شدند. نش��انی محل تصفیه تهران حکیمیه نبش شکوفه 

شمالی پ 3125 واحد 1 کد پستی 1659747353 می باشد.

آگهی تغییرات تعاونی شرکت مسکن مهر شماره 
یک منطقه چهار به شماره ثبت 324924 

و شناسه ملی 10103621355

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

بارکد 7776706

م الف 146905

 در تاری��خ 1393/10/30  به ش��ماره ثبت 466888 به شناس��ه 

ملی 14004684533  ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که 

خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

موضوع ش��رکت: خرید ، فروش ، صادرات و واردات کلیه کاالهای 

مج��از بازرگانی اعم از انواع آهن آالت ش��مش میلگ��رد و غیره به 

غیر از مس��کوکات طال و نقره الستیک و پالستیک مواد شیمیایی 

لوازم صنعتی و خانگی لوازم یدکی و خودروهای س��بک و سنگین 

دس��تگاهها و لوازمات صنعتی و کش��اورزی دستگاه های نساجی و 

بافندگی اعم از نخ و پشم و غیره مواد غذائی و آرایشی و بهداشتی 

لوازم پزشکی و بیمارستانی پس از اخذ مجوزهای الزم چوب کاغذ 

و دستگاه ها و لوازم وابسته به آن لوازم ورزشی و پوشاک و ملزومات 

عکاس��ی و اپتیک اخذ اعتبارات بانکی و گشایش اعتبار اسنادی و 

دریافت تس��هیالت و ضمانتنامه بانکی و عقد قرارداد با شرکتهای 

داخلی و خارجی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای الزم.

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت:

تهران خ مطهری بعد از سهروردی کوی حاتمی بن بست جمشید 

پالک 3 طبقه اول کد پستی 1566784715

سرمایه ش��رکت: مبلغ 2000000000 ریال منقسم به 200000 

س��هم 10000 ریالی که تعداد 200000 سهم با نام و 0 سهم آن 

بی نام می باش��د که مبلغ 2000000000 ریال توس��ط مؤسسین 

طی گواهی بانکی ش��ماره 34/301/667 مورخ 1393/10/25 نزد 

بانک تجارت شعبه ولیعصر مطهری پرداخت گردیده است.

اولین مدیران شرکت:

مهدی س��اجدی آقاجانی به شماره ملی 0067960405 به سمت 

رئیس هیئت مدیره، ایرج رس��تمی به شماره ملی 0051664402 

به س��مت نایب رئی��س هیئت مدیره، فرخ بهرامی نژاد به ش��ماره 

ملی 0054717302 به س��مت عضو هیئت مدیره و پیام رستمی 

به ش��ماره ملی 0061618683 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 

مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.

دارن��دگان حق امضاء: کلیه اس��ناد و اوراق به��ادار و بانکی با امضا 

مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره 

مجتمعاً با مهر ش��رکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با 

امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بازرس اصلی و علی البدل:

سعید قلیچ خانی به شماره ملی 0013394592 به عنوان بازرس 

اصلی و علیرضا مرادی به ش��ماره مل��ی 0590069561 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان برای درج آگهی های شرکت انتخاب 

شد.

ثب��ت موضوع فعالی��ت مذکور بمنزله اخذ و ص��دور پروانه فعالیت 

نمی باشد.

تأسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی ایمن تجارت جام جم

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

بارکد 7732462

م الف 146897

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/9/19 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

مح��ل ش��رکت در واحد ثبتی ته��ران به آدرس ته��ران فلکه دوم 

تهرانپارس خیابان جشنواره خیابان شهید گودرزی خیابان طالقانی 

ش��رقی پالک 13 طبقه اول واحد 2 کد پس��تی 1654874377 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.

عبارت: انجام کلیه کارهای س��اختمانی و انبوه س��ازی و راهسازی، 

تأسیسات و تجهیزات ساختمانی و شهری، احداث سازه های بتنی، 

فلزی، صنعتی، منابع و س��ازه های آبی، اح��داث تونل و ابنیه فنی 

راهها، احداث کانالهای آبرسانی، فاضالب و تأسیسات آبی، احداث 

تصفی��ه خانه و نصب تأسیس��ات مربوط، احداث س��دهای خاکی 

و بتنی و س��ازه ها و تأسیس��ات مربوط به آن، اح��داث فرودگاه و 

سازه های مربوط، ساخت اسکله و سازه های دریایی، انجام کارهای 
تعمیراتی، بازس��ازی کلیه س��ازه ها و نوس��ازی بافتهای فرس��وده، 
احداث س��اختمانهای صنعتی، سوله سازی، ساخت و نصب قطعات 
پیش س��اخته فلزی و بتنی، طراحی معماری و محاسبات سازه ای 
و تأسیس��ات، انجام پروژه های طرح و س��اخت ایی پی سی، انجام 
پروژه های مقاوم س��ازی و بهس��ازی لرزه ای انواع سازه های فلزی و 
بتنی و بنائی به روش��های معم��ول و نوین نظیر اف  آر پی، احداث 
خطوط انتقال نفت گاز آب فاضالب، اخذ وام و تس��هیالت ارزی و 
ریالی از بانکها و مؤسس��ات مالی و اعتباری در صورت نیاز پس از 
اخذ مجوزهای الزم به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت برج بتون سیالن سهامی خاص
 به شماره ثبت 111715 و شناسه ملی 10101554354

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

بارکد 7755794

م الف 146898

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1393/10/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
شد.

اعضا هیأت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردید:
خانم اک��رم خدائی اصفهان��ی ش م 0039276090 ، آقای محمد 
حسن واحدیان جواهری ش م 0079399738 و آقای محمد جواد 

واحدیان جواهری ش م 0079553338 
سمت اعضا هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

آقای س��ید محمدرض��ا مرتضوی ش م 0055127363 به س��مت 
مدیر عامل )خارج سهامداران و اعضاء هیئت مدیره(

خانم اکرم خدائی اصفهانی ش م 0039276090 به س��مت رئیس 
و عضو هیئت مدیره

آق��ای محمد حس��ن واحدیان جواه��ری ش م 0079399738 به 
سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره

آق��ای محمد جواد واحدی��ان جواه��ری ش م 0079553338 به 
سمت عضو هیئت مدیره

امضاء کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
س��فته، بروات با امضای مدیرعامل یا رئی��س هیئت مدیره منفردا 
همراه با مهر ش��رکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا 

رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
آقای محمود رمضانی ش م 0080946658 به سمت بازرس اصلی 
و آقای سید محمودرضا س��جادی ش م 0081849168 به سمت 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت شیر و گوشت و خامه سهامی خاص
 به شماره ثبت 26244 و شناسه ملی 10100717092

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

بارکد 7869922

م الف 146878
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صفحه2

يادداشت میهمان

خبر ويژه

صفحه2

به دستور نخست وزیر عراق

 در مونیخ

ظریف: من هم مانند کیهان 
به آمریکا مشکوک و بدبین هستم

* اعالم لغو قانون منع آمد و شد، موجی از شادی را میان مردم پایتخت عراق به دنبال داشت.
* کارشناس��ان بازگش��ت آرامش به بغداد را یک پی��روزی بزرگ برای ملت عراق و نقط��ه عطفی در مبارزه علیه 

تروریسم می دانند.
* نیروهای مسلح عراق بیش از 100 تروریست تکفیری را در 3 استان نینوا، کرکوک و صالح الدین به هالکت رساندند.
* داعش با هدف جلوگیری از عقب نشینی عناصر خود، 13تروریست فراری را اعدام کرد.               صفحه آخر

* حض��ور در این راهپیمایی آثار مهمی دارد و با حضور در این راهپیمایی 
یاد امام و شهدا گرامی داشته می شود.

* بعد از پیروزی انقالب، دشمنان تالش بسیاری داشتند که نگذارند اندیشه 
این انقالب گس��ترش یابد، آنها هر روز دم از گزینه هایی که روی میز است 
می زنند و این سخن فرعونی است.                                               صفحه2

* حض��رت آی��ت اهلل العظم��ی خامن��ه ای در دی��دار فرماندهان و 
کارکنان نیروی هوایی ارتش و پدافند هوایی: هدف اصلی آمریکا و 
همراهانش، به زانو درآوردن و تحقیر ملت ایران است که البته دچار 
خطا و اش��تباه در تحلیل هس��تند. یک نمونه از این خطاها، اظهارات 
چند روز پیش یک مقام آمریکایی اس��ت که گفته بود، ایرانی ها در 

مذاکرات هسته ای، دست بسته هستند و گیر افتاده اند.
* در روز 22 بهمن ش��ما خواهید دید که ملت ایران چه حضوری 
خواه��د داش��ت و آن موقع معلوم خواهد ش��د که آی��ا ملت ایران 

دست بسته است؟
* دست ملت و مسئوالن ایران هیچ گاه بسته نبوده و این موضوع را 
در عمل نشان داده اند و از این پس نیز با ابتکارات و شجاعت خود، 

آن را نشان خواهند داد.
* تواف��ق دومرحله ای که ابت��دا توافق بر اصول کلی و بعد از مدتی 
تواف��ق بر جزئیات باش��د، چنین توافقی پس��ندیده نیس��ت زیرا با 
تجربه ای که از رفتار ط��رف مقابل داریم، توافق صرف در کلیات، 

وسیله ای خواهد شد برای بهانه گیری های پی درپی در جزئیات.
* اگر توافقی انجام شود، باید در یک مرحله و دربردارنده کلیات 
و جزئیات، با یکدیگر باشد.                                           صفحه3

 توافق باید یک مرحله ای باشد و تحریم ها به معنی واقعی کلمه برداشته شوند

رهبر انقالب در دیدار فرماندهان و پرسنل نیروی هوایی ارتش تاکید فرمودند

توافق روی کلیات و سپس جزئیات
قابل قبول نیست

* 5 کشور آفریقایی برای مقابله با بوکوحرام ارتش 

مشترک تشکیل می دهند.

* ژنرال سیس��ی: کشورهای حاش��یه خلیج فارس 

نیمچه کشورهایی هستند که فقط پول دارند.

* خش��م لیبرمن از ناتوانی اس��رائیل در پاس��خ به 

عملیات شبعا.

* گروهی از تروریس��ت های نادم به ارتش س��وریه

پیوستند.                                         صفحه آخر

با دستور انصاراهلل

کمیته عالی امنیتی یمن
رسما قدرت را در دست گرفت

* فاز 12 پارس جنوبی با ورود گاز ش��یرین ردیف 

ششم به ظرفیت پاالیشی کامل رسید.

* عمده فروش��ان، دس��تمال کاغذی و تن ماهی را

2 برابر قیمت خرید می فروشند.

* ش��ورای رقابت: اعطای امتی��از انحصاری واردات 

خودرو خالف قانون است.

* 189 میلیارد تومان اموال توقیفی امیرمنصور آریا 

به مزایده گذاشته می شود.                 صفحات9،11و4

گزارش کیهان

سوء استفاده 7 میلیاردی
که 12هزار میلیارد اعالم شد!

آیت اهلل جوادی آملی:

حضور در راهپیمایی 22 بهمن عبادت است 
با وضو شرکت کنیم

بازیگران 
هالیوودی

 داعش

* وزی��ر امور خارجه در میزگردی در حاش��یه اجالس 
امنیت��ی مونیخ، در پاس��خ به س��والی در م��ورد اینکه 
رویک��رد منتق��دان داخلی و مش��خصا مدیر مس��ئول 
روزنامه کیهان درباره اینکه توافق با آمریکا زیر س��وال 
بردن تمام حرکاتی اس��ت که به خاطر آن انقالب شده 
است، این انتقادات چه نتیجه ای برای رسیدن به توافق 
دارد؟ گفت: من با آنها احساس همدردی می کنم، من 

هم مشکوک و بدبین هستم.

* م��ردم ای��ران نس��بت به آمری��کا بدبین هس��تند، 
نمی توانیم خصومت ها را نادیده بگیریم.

* اگ��ر ب��ه توافق نرس��یم آخر جه��ان نخواه��د بود، 
گسترده کردن زمان و تمدید آن موثر نخواهد بود.

* اگر مذاکرات به نتیجه نرس��د، خودمان را مس��ئول 
می دانیم، با توجه به لغو نشدن تحریم ها من نیز شخصا 
درباره فای��ده مذاکرات تردید دارم هرچند بخش��ی از 
مذاکره کنندگان هستم.                               صفحه10

قانون منع رفت و آمد شبانه در بغداد پس از 12 سال لغو شد

رپرتاژ آگهی شرق
برای گیرنده رشوه 5/2 میلیون دالری

* آقای وزیر! 2 میلیون خانواده با مسکن مهر صاحب خانه شدند


