
آگهی تغییرات شرکت منزلگاه
 سهامی  خاص به شماره ثبت 12003 

و شناسه ملی 10100468555

بارکد 5282249

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/9/23 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: 

امضای کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور از جمله چک، س��فته و بروات با 
امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت و اوراق 
عادی و مراس��ات با امض��ای مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر 

می باشد.

م الف123421

آگهی تغییرات شرکت انبوه سازان 
سبزاندیشان سهامی خاص به شماره ثبت 
236078 و شناسه ملی 10102770018

بارکد 5218026

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/8/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات 
قراردادها و عقود اسامی با امضاء ثابت مدیرعامل و معاون مالی آقای 
میرجواد حس��ینی به کد ملی 1580809006 به اتفاق یکی از اعضای 
هیئ��ت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د و اوراق عادی و 

اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

م الف 123428

آگهی تغییرات شرکت  عمران و مسکن سازه 
پایدار صبادژ ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت 

390294 و شناسه ملی 10320410401

بارکد 5185673

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

به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/10/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

آدرس ش��رکت به تهران: ش��هرک غرب، تقاطع بلوار شهید دادمان و 
هرمزان روبروی بانک پارس��یان مجتمع اداری تجاری فرهنگی طوبی 
طبقه یازدهم واحد جنوب ش��رقی کد پس��تی 1466793711 تغییر 

یافت و ماده مربوطه اصاح گردید.

م الف 123429

آگهی تغییرات شرکت عمران گستر امداد 
شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 400057 
و شناسه ملی 10320508185

بارکد5507655

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

به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/10/22 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

 نام ش��رکت به »عمران گس��تر بصیر« تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصاح گردید.

م الف 22524 1

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد پروژه های مشروحه 
ذیل را بر اساس قیمت مقطوع به پیمانکاران واجد شرایط و تعیین صاحیت 

شده واگذار نماید.
لذا متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند برای کس��ب اطاعات بیش��تر و دریافت اسناد 
مناقصه با در دست داشتن معرفی نامه جهت هر مورد از تاریخ 92/12/12 لغایت 92/12/15 
به نشانی قزوین- انتهای بلوار نوروزیان پشت صدا و سیما- اداره کل راه و شهرسازی استان 
قزوین اداره پیمان و رس��یدگی یا با ش��ماره 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 92/12/25 به آدرس فوق می باشد.

تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز 
وجه به حساب 217632334004 بانک ملی مرکزی شعبه سبزه میدان در 

وجه اداره کل راه و شهرسازی می باشد.
بازگشایی پاکات اسناد مناقصه در تاریخ 92/12/26 راس ساعت 11 در اداره 

کل راه و شهرسازی استان قزوین می باشد.
1- خرید و حمل گاردریل با مبلغ برآورد 1/870/000/000ریال و مبلغ 

تضمین یکصد میلیون ریال
2- خری�د، حمل و نصب دیوار بتنی در آزادراه قزوین- زنجان جهت 
نص�ب در کناره های پ�ل عابر پیاده دانش�گاه آزاد اس�امی با مبلغ 

برآورد 1/000/000/000ریال و مبلغ تضمین پنجاه میلیون ریال
3- تعمیر و مرمت پل ش�امی ش�اپ با مبلغ برآورد 1/469/935/000 

ریال و مبلغ تضمین بیست و پنج میلیون ریال

آگهی مناقصه 92/20
یک مرحله ای

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

نوبت دوم

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/4/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

مؤسس��ه حسابرسی وخدمات مدیریت آرمان اندیش��ان امین به شناسه 
ملی 10320480710 به عنوان بازرس اصلی و آقای ضیاءالدین مجدی 
به ش��ماره ملی 1465374175 به عنوان ب��ازرس علی البدل برای یک 

سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حس��اب سود و زیان سال منتهی به 1391 به تصویب رسید. 

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
آقای محمود طهرانچی ش��ماره ملی 0043187277، آقای محمدمهدی 
تهرانچی شماره ملی 0453490931، آقای حمید طهرانچی شماره ملی 
0033309175 به س��مت اعضا اصلی و آقای احمد تهرانچی شماره ملی 
0043107117 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند.

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

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و تولیدی پایش 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12344 

و شناسه ملی 10861412816
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1392/4/30 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1391/12/30 به تصویب 
رس��ید. روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین 
گردی��د. آقای مصطف��ی نجفیان رضوی به کدمل��ی 0044072813- آقای 
محم��د مومنی به کدمل��ی 0031738206- خانم مون��ا مومنی به کدملی 
0070628092- خان��م مریم نجفیان رضوی ب��ه کدملی 0054761174- 
خان��م مینو مومنی به کدمل��ی 0450107620 - آقای مانی نجفیان رضوی 
به کدملی 0064338533 به س��مت اعضای هیئت مدیره برای مدت 2سال 

انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی 10100521980 به سمت 
بازرس اصلی و آقای ابراهیم مرادی کدملی 5169382911 به سمت بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پاز 
سهامی خاص به شماره ثبت 21577 

و شناسه ملی 10100671309
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1392/8/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
عب��اس کوچکیان ب��ه ش��ماره مل��ی 1287544770- محمود 
کوچکیان به ش��ماره ملی 1288205880- مسعود کوچکیان به 
ش��ماره ملی 1292546395 به سمت اعضای هیئت مدیره برای 

مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی چکامه فارسان به شناسه ملی 10260089822 
به س��مت بازرس اصلی و حسن قاسمپور فارسانی به شماره ملی 
4679348070 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حس��اب سود و زیان منتهی به سال 1391 به تصویب 

رسید.

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

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آشنا 
فن آوران قرن سهامی خاص به شماره ثبت 

214011 و شناسه ملی 10102554155

اولين نشريه مخصوص بانوان با مطالب متنوع و خواندني 
شنبه ها بصورت سراسري منتشر مي گردد 

اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد در نظر دارد نسبت 
به واگذاری مزایده عمومی فروش اموال اس�قاط خارج از 
رده م�ازاد بر نی�از در فرودگاه بین الملل�ی مهرآباد به 
م��دت یک هفته در قال��ب انعقاد ق��رارداد از طریق مزایده 
عمومی اقدام نماید. بدینوس��یله از کلیه اش��خاص حقوقی 
واجدالش��رایط که دارای توان مالی، مدیریتی و اجرایی 
الزم می باشند، دعوت به عمل می آید حداکثر تا یک هفته از 
انتشار این آگهی ضمن واریز مبلغ 500/000 ریال به شماره 
حس��اب 2176849003009 نزد بانک ملی ایران در وجه 
اداره کل ف��رودگاه مهرآباد، با مراجعه به اداره امور اداری به 
آدرس: فرودگاه مهرآباد- جنب ترمینال شماره2 ساختمان 

اداره کل ف��رودگاه بین المللی مهرآباد طبقه اول نس��بت به 
ارائه فیش واریزی و دریافت اسناد مزایده اقدام الزم معمول 
فرمایند. ش��رکت مادر تخصصی فرودگاه های کش��ور در رد 
یا قبول پیش��نهاد متقاضیان مختار بوده و صرف شرکت در 
مزایده هیچگونه حق و حقوقی برای متقاضی ایجاد نخواهد 
کرد. بدیهی است هزینه انتشار آگهی با برنده مزایده بوده و 
فروش اسناد از طریق سایت به آدرس ذیل رایگان می باشد.

برای کسب اطاعات بیشتر رجوع شود به سایت:
Http://iets.mporg.ir 

مزایده عمومی
T-MA 100-92-12-09شماره 

م الف 5220

وزارت راه و ترابری
شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور )سهامی خاص(

اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد

اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد
اداره تدارکات مهرآباد

آگهی مناقصه عمومی خرید 
شماره های 147، 148 و 149 سال 1392

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

وزارت نیرو

شرکت سهامی آب و فاضاب
 استان آذربایجان شرقی

شماره 
تعداد یا نام و مشخصات کاالردیففراخوان

مبلغ تضمین شرکت در واحدمقدار
محل اعتبارمناقصه )به ریال(

147

عدد5000شیر یکطرفه پلیکا "14

غیرعمرانی113.500.000
عدد5000انشعاب گیر پلیکا "24
عدد7000سیفون پلیکا با درپوش "34
عدد2000سیفون پلیکا با درپوش "46

148

عدد40000زانو پلی اتیلن ماده دار 120

غیرعمرانی83.500.000

عدد8000زانو پلی اتیلن ماده دار 232
عدد500زانو پلی اتیلن ماده دار 350
عدد500زانو پلی اتیلن ماده دار463
عدد50000اتصال ماده پلی اتیلین 520
عدد3000اتصال ماده پلی اتیلین 632

149

عدد50بالشتک داکتیل 1100

غیرعمرانی74.500.000

عدد20بالشتک داکتیل 2150
عدد20بالشتک داکتیل 3200
عدد10بالشتک داکتیل 4250
عدد10بالشتک داکتیل 5300
عدد5بالشتک داکتیل 6700
عدد10بالشتک ایرانیت 7250
عدد10بالشتک ایرانیت 8300

شرکت آب و فاضاب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اقام به مقدار و مشخصات ذیل:

را از طری��ق مناقص��ه عمومی خری��داری نماید. لذا از فروش��ندگان و تولیدکنندگان واجد صاحیت دع��وت می گردد ظرف مدت 10 
روز از تاری��خ درج آگه��ی به آدرس: تبریز- بلوار 29 بهمن- جنب دانش��گاه تبریز- امور قراردادها- تلفن: 3304091- 0411- فاکس: 
3309992- 0411 مراجعه و ضمن واریز مبلغ 200000 ریال برای هر مناقصه به حس��اب جام ش��ماره 7221124733 بانک ملت 
باجه آب و فاضاب تبریز )کد شعبه 1342/5( و ارائه فیش آن به امور قراردادها، اسناد مربوطه را متعاقبا دریافت و در تاریخ قید شده 
در دعوتنامه پاکت خود را تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. بدیهی است شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود. 

هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
www.abfa_azarbaijan.ir :آدرس سایت اینترنت

نوبت دوم

سال هفتادو دوم q  شماره q 20727  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نيازمندي های ویژه تهران( سه شنبه 13 اسفند q  1392 2 جمادی االول q  1435 4 مارس2014

خبر ویژه

صفحه2

یادداشت روز

صفحه2

در پی تسلط کامل ارتش صورت گرفت

بازگشت آوارگان سوری به 2 شهر حومه دمشق

سخنگوی قوه قضائیه:

وزارت اطالعات نمی تواند شکایت از
 انجمن صنفی روزنامه نگاران را پس بگیرد

* کرزای: آمری��کا به افغانس��تان خیانت کرده 

است.

* اب��راز نگرانی ی��ک نهاد بین الملل��ی از نقض 

گسترده حقوق بشر در عربستان.

* اعتص��اب غذای طرفداران مرس��ی در زندان 

مصر.

* م��ردم بحرین خواس��تار خروج اش��غالگران 

سعودی شدند.                            صفحه آخر

نبیه بری: مقاومت نباشد
لبنان هم نخواهد بود

* اژه ای در جم��ع خبرن��گاران: 
تحقیق��ات درب��اره پرونده بابک 
زنجانی ادام��ه دارد و هیئتی به 
مالزی برای بررس��ی دارایی های 

او اعزام شده است.
* درباره پرون��ده حق ماموریت 
12 میلیاردی، 5 نفر بازداش��ت 
ش��ده اند که البته بعضی با قرار 
وثیقه آزاد ش��ده و بقیه هنوز در 

بازداشت به سر می برند.

صفحه آخر

* ش��کایت از قالیباف ش��هردار تهران در دیوان عدالت اداری رد ش��ده
 است.

* پلیس فتا می تواند نقش پیشگیری از جرایم رسانه ای داشته باشد.
صفحه10

* مصطفی افضلی فرد س��خنگوی کمیس��یون اصل 90 مجلس: برخی 
نمایندگان مجلس به دلیل روند رو به گس��ترش هتک حرمت و توهین 
به مقدس��ات از علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی به کمیسیون 

اصل 90 مجلس شکایت کرده اند.
* مدیران بانک های دولتی، خصوصی و موسسات مالی و اعتباری 10روز 
فرص��ت دارند تا تکلیف بدهکاران کان بانکی را که باالی 100 میلیارد 
تومان بدهی دارند، مشخص کنند.                                 صفحه10

افضلی فرد خبر داد

شکایت از وزیر فرهنگ و ارشاد
به کمیسیون اصل90 مجلس

* رئیس هیئ��ت مدیره انجمن ملی س��یب زمینی: 
گران��ی س��یب زمینی طی هفته های اخیر ناش��ی از 

کاهش تولید این محصول است.
* توزی��ع اینترنت��ی ف��رم خوداظه��اری یارانه طی

10 روز آینده.

* معاون وزیر: وزارت نفت خواستار تک نرخی شدن 
قیمت بنزین است.

* ایران ب��ه جم��ع تولیدکنندگان رس��وب زداهای 
صنعتی پیوست.

صفحه4

افزایش 20 درصدی قیمت آب
از بهمن ماه

قابل توجه خوشبین های داخلی

اوباما:95درصدتحریمها
هرگزحذفنمیشود!

* با تسلط کامل ارتش سوریه در شهر المعظمیه در جنوب غربی دمشق ساکنان این شهر به خانه های خود بازگشتند.
* با بازگشت مردم به شهر المعظمیه چندین دستگاه کامیون حامل لوازم مورد نیاز مردم وارد این شهر شدند.
* تروریست ها در زمان حضور خود در این شهر زیرساخت ها را تخریب و این شهر را به ویرانه ای تبدیل کردند.

* اهالی شهر النبک سوریه نیز پس از بیرون راندن تروریست ها توسط ارتش سوریه به زندگی عادی خود بازگشتند.  صفحه آخر

* رئیس جمهور آمریکا: گزینه نظامی علیه ایران روی میز اس��ت و آنها 
باید آن را جدی بگیرند.

* ایران س��ال ها یک بازیگر بی مس��ئولیت در صحنه بین المللی بوده و از 
تروریسم حمایت کرده است.

* آرزو داریم توافق با ایران باعث تقویت مخالفان داخلی حکومت و تغییر 
رویکرد ایران شود، حتی اگر این روند 15 یا 20 سال طول بکشد.

* حتی اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، توافق موقت باعث شده ما بتوانیم 
6 ماه برنامه آنها را متوقف و اطاعات خود درباره برنامه هس��ته ای ایران 

را وسیع تر کنیم.
* ش��اید اقتصاد آنها در این دوره شش ماهه تا یکساله اندکی بهتر شود 
اما من قول می دهم تنها کاری که باید بکنیم این اس��ت که تحریم ها را 

با یک اشاره برگردانیم.
* ادامه مذاکرات می تواند کوتاه ترین راه برای اعمال تحریم های بیش��تر 

باشد.
* اگر با ایران به توافق جامع نرسیم می توانیم به شرکای خود بگوییم این 

ایران بود که از مذاکرات کنار کشید و آمریکا و کنگره این کار را نکرد.
* به شرکت های اروپایی پیام دادیم که تحریم ها به قوت خود باقی است 
و نمی توانند با ایران وارد تجارت شوند.                                صفحه2

تازه ترین خبرها از بحران در  اوکراین

آرایش نظامی در شبه جزیره کریمه
برژینسکی: جنگ جدی است

به نام کارگران
به کام فتنه گران ورشکسته

* دزد حاضر و بز حاضر! شکایت را مگر می شود پس گرفت؟!
* رئیس جمهور وعده تبلیغاتی رفع موانع تولید را عملی کند

* گزینه های روی میز آمریکا قابل استفاده نیست

نقشه راه 
 جنگ نیابتی 

دشمن


