
 با اهدای خون زندگی را هدیه کنیم 
 روابط عمومی انتقال خون استان تهران 

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق  الع��اده مورخ 

1392/7/9 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محل ش��رکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان 

ارب��اب مه��دی کوچه ش��هید س��لیمان مس��تعلی خیابان 

ش��هید مس��عودبخت آزاد پالک 254 طبقه اول کدپس��تی 

1643783615 تغیی��ر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه 

بشرح فوق اصالح گردید.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت تجهیز ابزار ماهان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 439255 

و شناسه ملی 10320877871

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

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

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1392/8/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک س��فته بروات 
قرارداده��ا و عقود اس��المی با امض��اء ثابت مدیرعامل و مع��اون مالی آقای 
میرجواد حسینی به کد ملی 1580809006 به اتفاق یکی از اعضای هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضای 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت عمران گستر امداد 
شرکت سهامی خاص  به شماره ثبت 

400057  و شناسه ملی 10320508185

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

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده مورخ 

1392/10/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

 نام شرکت به »عمران گستر بصیر« تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت اینتر کول
 سهامی خاص به شماره ثبت 9077

 و شناسه ملی 10862038177

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

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره م��ورخ 1392/4/25 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

امضاء کلیه قراردادها و اس��ناد و اوراق به��ادار و غیره با امضاء 

هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی پل ورجاوند
 سهامی خاص به شماره ثبت 399458 

و شناسه ملی 10320495231

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

به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/05/07 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:

محل ش��رکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان فاطمی، 

خیابان دائمی، کوچه س��رآبادانی، پالک 14 طبقه چهارم کدپس��تی 

1415635761 تغییر یافت.

موض�وع مناقص�ه: واگذاری ام�ور نقلی�ه اداره کل بهزیس�تی و ادارات 
شهرستان های تابعه استان قزوین

شرایط شرکت در مناقصه:
1- مهلت دریافت اس�ناد: از تاریخ انتش��ار آگهی نوبت دوم )یکش��نبه مورخ 

1393/2/7( لغایت پایان وقت اداری چهارشنبه مورخ 1393/2/17
2- محل اخذ اس�ناد: متقاضیان جهت دریافت اس��ناد مناقصه با معرفی نامه و 
مهر شرکت به دفتر امور حقوقی اداره کل بهزیستی استان قزوین واقع در قزوین 

خیابان هالل احمر جنب داروخانه هالل احمر مراجعه نمایند.
3- مهل�ت قبول پیش�نهادات: از تاریخ چهارشنبه 1393/2/17 لغایت پایان 

وقت اداری روز شنبه مورخ 1393/2/27
4- محل تسلیم پیشنهادات: دفتر امور حقوقی اداره کل بهزیستی استان قزوین

5- زمان بازگشایی پاکت ها: روز دوشنبه مورخ 93/2/29 ساعت 10 صبح
6- بهزیستی در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

7- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
8- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

آگهی مناقصه عمومی
 اداره کل بهزیستی

 استان قزوین

دفتر امور حقوقی اداره کل بهزیستی استان قزوین

 اداره کل بهزیستی  استان قزوین نوبت اول 
رشته فهرست بهامبلغ )ریال(شهرموضوع

مورد نظر
مبلغ تضمین 

شرکت در مناقصه
تاریخ 

بازگشایی

عملیات اجرایی احداث بخشی از مناطق 
مشخص شده شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب 
با تعدادی منهول پلی اتیلن )بخش شماره یک(

فهرست 4/890/984/893ساوه
فاضالب سال 

1392

21/180/0001393/2/17ریالآب

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 93/2/1 الی 93/2/4
مهلت تحویل پیشنهادات: از تاریخ 93/2/6 الی 93/2/16

محل تحویل اسناد: اداره امور قراردادها- شرکت آب و فاضالب استان مرکزی به نشانی:
اراک- کوی رضوی- میدان شهید نجفی )مادر(- تلفن تماس: 32783100-086 داخلی 213

این مناقصه در سایت های اینترنتی زیر درج شده است:
http://iets.mporg.ir 1- پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

 www.abfamarkazi.ir :2- پایگاه اطالع رسانی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب استان مرکزی )سهامی خاص( مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

آگهی مناقصه شماره 93/2

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

ش�رکت سهامی آب منطقه ای گیالن در نظر دارد یک دستگاه قایق الیروب 
از نوع کاترساکش�ن با مارک WERI تیپ NW 250 با کارکرد 11833 ساعت، 
ساخت آلمان سال 1983 و مطابق مشخصات فنی مندرج در اسناد مزایده را از طریق 

مزایده بر مبنای باالترین قیمت پیشنهادی بشرح زیر به فروش برساند.
قیمت پایه کارشناسی قایق الیروب: 3/900/000/000 ریال

مبلغ سپرده شرکت در مزایده: 195/000/000 ریال
ارایه سپرده شرکت در مزایده می بایست به یکی از طرق زیر صورت پذیرد:

الف: ارایه فیش واریزی به شماره حساب جاری سیبا 2175084406002 نزد بانک ملی 
شعبه گیل رشت- کد 3716

ب: ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی
در صورت ارائه ضمانتنامه بانکی حداقل مدت اعتبار از زمان برگزاری مزایده می بایس��ت 

به مدت سه ماه باشد.
* مطابق مقررات س��ازمان اقتصاد و دارایی مبلغ مالیات بر ارزش افزوده پس از محاسبه 

از برنده مزایده اخذ و به حساب مربوط واریز خواهد شد.
* هزینه کارشناسی و هزینه آگهی روزنامه برعهده برنده مزایده خواهد بود.

تاریخ فروش اسناد: از تاریخ 1393/1/31 لغایت 1393/2/9
محل فروش اس�ناد: رش��ت- بلوار امام خمینی شرکت س��هامی آب منطقه ای گیالن- 

ساختمان مالی و پشتیبانی- دفتر امور تدارکات و خدمات پشتیبانی
زم�ان بازدید: متقاضیان می توانند از تاریخ 93/1/31 لغایت 93/2/9، ضمن خرید اوراق 

مزایده ممهور به مهر امور تدارکات آب گیالن همه روزه به اس��تثناء روزهای پنجشنبه و 
جمعه و تعطیالت رس��می در ساعات اداری با هماهنگی امور تدارکات و هماهنگی با سد 

سنگر واقع در گیالن نسبت به بازدید اقدام نمایند.
پایان مهلت تحویل پاکات پیش�نهاد: س��اعت 10 روز چهارشنبه مورخ 93/2/17 در 

محل دبیرخانه حراست شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن با اخذ رسید.
تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 11 همان روز چهارشنبه مورخ 93/2/17 در محل دفتر 

معاونت مالی و پشتیبانی شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن
فروش اسناد مزایده: اسناد مزایده در قبال ارائه فیش واریز 150/000 ریالی به شماره حساب 

2170094437006 نزد بانک ملی شعبه رشت )تمرکز درآمد متفرقه( تحویل می گردد.
شرایط کلی شرکت کنندگان: شرکت کنندگان باید به سن قانونی انجام معامله رسیده 

و منع قانونی برای انجام معامله نداشته باشند.
- حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکات مزایده بالمانع است.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.
- شرکت کلیه افراد حقیقی و حقوقی به استثناء کارکنان دولت بالمانع است.

متقاضی�ان می توانند برای کس�ب اطالعات بیش�تر با ش�ماره 0131-6660913 
تماس حاصل نموده و یا به سایتهای ذیل مراجعه نمایند.

WWW.GLRW.IR :آدرس اینترنتی شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن
WWW.WRM.IR :آدرس اینترنتی مدیریت منابع آب ایران

iets.mporg.ir :آدرس اینترنتی پایگاه ملی اطالع رسانی

آگهی مزایده الف-ب-93-588
فروش قایق الیروب وزارت نیرو

شرکت مدیریت منابع آب ایران
شرکت آب منطقه ای گیالن

نوبت اول

شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
دو  خرید  دارد  نظر  در  کشور  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان 
دستگاه san storage و متعلقات آنها را با مشخصات فنی و 
شرایط مندرج در اسناد مناقصه، از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
تهیه  مناقصات  برگزاری  قانون  براساس مقررات  و  یک مرحله ای 
نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط و دارای تائیدیه 
شورای عالی انفورماتیک با رتبه 1 تا 3 در زمینه »شبکه  داده ها« 
»خدمات  و   »main frame غیر  رایانه های  ارائه  و  »تولید  یا 
پشتیبانی« دعوت به عمل می آید تا نماینده تام االختیار خود را 

جهت دریافت اسناد مناقصه معرفی نمایند.
ارسالی  معرفی نامه  در  می بایست  اسناد  دریافت کننده  * شرکت 
از دریافت اسناد تمایل به شرکت در  متعهد گردد چنانچه پس 
مناقصه را ندارد، انصراف خود را به صورت مکتوب به این سازمان 
شورای  تائیدیه  تصویر  ارائه  اسناد،  دریافت  )جهت  نماید.  اعالم 

عالی انفورماتیک الزامی است(
1- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 

1-1 نوع تضمین شرکت در مناقصه عبارتست از ارائه ضمانت نامه 
بانکی یا واریز نقدی به حساب دریافت وجوه سپرده سازمان ثبت 

اسناد و امالک کشور نزد بانک مرکزی
ریال   1/230/000/000 مناقصه  در  شرکت  تضمین  مبلغ   2-1

خواهد بود.
اداری  وقت  پایان  تا   93/1/31 از  اسناد:  دریافت  زمان   -2

چهارشنبه 93/2/3
1- محل دریافت اسناد: تهران- خیابان فیاض بخش- ساختمان 
 -7 طبقه  کشور-  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  ستاد   3 شماره 

دبیرخانه معاونت توسعه مدیریت و منابع
شنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا  پیشنهادها:  تحویل  زمان   -3

مورخ 93/2/13
4- محل تحویل پیشنهادها: مکان مندرج در بند 3

5- زمان گشایش پیشنهادها: ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 
93/2/14

م الف 297

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را به پیمانکاران واجدشرایط و تعیین صالحیت شده واگذار نماید.
لذا متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند برای دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن معرفی نامه جهت هرمورد از تاریخ 1393/1/31 لغایت 1393/2/4 به نشانی 
قزوین- انتهای بلوار نوروزیان پشت صدا و سیما- اداره کل راه و شهرسازی 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 1393/2/14 به آدرس فوق می باشد.

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

هزینه اسناد مناقصه 200000 ریال فیش واریزی به حساب شماره 2176323306000 به نام اداره کل راه و شهرسازی می باشد.
* بازگشایی پاکات اسناد مناقصه در تاریخ 1393/2/15 رأس ساعت 11 صبح در اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین می باشد.

نوع مناقصهمبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآورد )ریال(پایه برآوردعنوان مناقصهردیف

فهرست بهای تجمیع شده راه، باند بهسازی محور قزوین - اقبالیه1
دومرحله ای92/000/000/000900/000/000فرودگاه و زیرسازی راه آهن 92

خرید رفلکتور جهت آشکارسازی پایه 2
یک مرحله ای1/500/000/00075/000/000قیمت مقطوعگاردریل های آزاد راه قزوین-رشت

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

آگهی مناقصه شماره 93/2 )نوبت اول(

سال هفتادو دوم q  شماره q 20754  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(  یک شنبه 31 فروردین q  1393 20 جمادی الثانی q  1435 20 آوریل2014

یادداشت روزخبر ویژه

* ضد حمله س��نگین ارتش سوریه برای پاکسازی 

تروریست ها در حلب.

* پنتاگون با استفاده از پهپاد، 26 غیرنظامی یمن 

را کشت.

* مالک��ی: ملک عبداهلل به سرنوش��ت صدام دچار 

می شود.

* معترضان ش��رق اوکرای��ن: در مقابل امتیازهای 

دولت نارنجی کوتاه نمی آئیم.             صفحه آخر

حزب اهلل سوریه
اعالم موجودیت کرد

* در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تاکید داریم 

که به مردم فشار نیاید و شیب آن مالیم باشد.

* س��خنگوی سازمان هدفمندسازی: زمان ثبت نام 

دریافت یارانه تمدید نمی شود.

* س��ازمان اس��تاندارد: ایمنی مردم ش��وخی بردار 

نیست خودروسازان کیفیت را ارتقاء دهند.

* جهانگیری: گزارش مفاسد اقتصادی به زودی ارائه 

می شود.                                     صفحات10 و4

رئیس جمهور: مرحله دوم هدفمندی یارانه ها
تا پایان هفته عملیاتی می شود

رهبر انقالب در دیدار صدها نفر از زنان فرزانه و نخبه:

برخورداری از انبوه زنان فرهیخته
افتخار ایران اسالمی است

صفحه2

نویسندگان در گفت وگو
 با کیهان مطرح کردند

امیرحسین 
فردی

بر بلندای 
ادبیات انقالب
صفحه7

میالد حضرت صدیقه طاهره)س(، روز مادر
و زادروز امام خمینی)ره( مبارک باد

پای کار 
اصولگرایی

* آمریکا هرگز همه تحریم ها را لغو نخواهد کرد

توصیه ارگان سیا به ضد انقالب
با اصالح طلبان هماهنگ شوید!

* حض��رت آیت اهلل العظمی خامن��ه ای: برخورداری ایران اس��المی از انبوه 
زنان فرزانه، تحصیلکرده، خوش��فکر و ممتاز از نعمات الهی و جزو بزرگترین 

افتخارات جمهوری اسالمی است.
* تش��کیل یک مرکز عالی فرا قوه ای برای تدوین راهبردی صحیح در قبال 

مسئله مهم »زن و خانواده«، ضروری است.
* دس��تیابی به این راهبرد همه جانبه و قابل اجرا، نیازمند سه مسئله است؛ 
پرهیز کامل از مرجعیت دادن به تفکرات »غلط، کلیشه ای و متحجر غربی« 
در امور زنان، تکیه بر متون و معارف ناب اسالمی و پرداختن به مسائلی که 

حقیقتا مسائل اصلی زنان محسوب می شوند.
* باید با نگاهی نو و دقیق به زندگی سیده زنان عالم، خصلت های برجسته 
ایش��ان نظیر تق��وا، عفت، طه��ارت، مجاه��دت، ش��وهرداری، فرزندداری، 
سیاست فهمی و حضور در مهمترین عرصه های حیات یک انسان را به معنای 

واقعی کلمه، الگو قرار داد.
* هر کس اگر مسئله زن را جدا از مسئله خانواده مورد بررسی قرار دهد در 

فهم مسئله و تشخیص عالج آن، دچار اختالل می شود.
* باید از دیدگاه غربی ها درباره ابعاد مختلف مس��ئله زن آگاه بود اما باید با 
ایس��تادگی در مقابل مرجعیت این اف��کار، ذهن را از این تفکرات »کهنه اما 
نونما« و »خائنانه اما ظاهرا دلسوزانه« تخلیه کرد چرا که این تفکرات، مطلقا 

نمی تواند هدایت و سعادت جوامع بشری را به دنبال بیاورد.
* غربی ها به دالیل مختلف، مسئله زن را بد فهمیده اند اما همان فهم غلط 
و تباه کننده را س��که رایج دنیا کرده اند و با هوچی گری، مجال حرف زدن به 
دیگران و مخالفان را نمی دهند.                                           صفحه3

صفحه2

* شبکه خبری سی ان ان آمریکا با 
انتشار یادداشتی تصریح کرد آنچه 
از طریق مذاکرات در مورد برنامه 
هسته ای ایران به دست آمد حتی 
از طری��ق حمله نظام��ی نیز قابل 

حصول نبود.
* رویک��رد جدی��د دول��ت اوباما 
برای اولین بار طی یک دهه اخیر 
موجب ش��د برنامه هسته ای ایران 
متوقف شده و براساس گزارش ها 
ب��ه یک امتیاز قابل توجه در مورد 

راکتور اراک منجر شود.

سی ان ان: دستاورد توافق هسته ای برای غرب
از حمله نظامی بیشتر بود!

* کاخ س��فید بهترین رویکرد را در مورد برنامه هسته ای ایران اتخاذ کرده 
اس��ت رویکردی ک��ه بهترین نظام بازرس��ی های س��ختگیرانه را به منظور 

اطمینان از پایبندی ایران به تعهداتش داراست.
* طی یک دهه گذشته و علی رغم تحریم های شدید، تعداد سانتریفیوژهای 

ایران از 300 عدد  به 19 هزار رسید.
* حمله به تاسیسات هسته ای ایران مشکالت خاص خودش را دارد و ایران را وادار 
می کند تا بازرسان را اخراج و بر بازدارندگی هسته ای خط بطالن بکشد.     صفحه2


