
اداره کل راه   و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد موارد مشروحه ذیل 
را براس��اس فهرس��ت بهای راهداری 93 به پیمانکاران واجد شرایط و تعیین 

صالحیت شده واگذار نماید.
لذا متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند برای دریافت اسناد مناقصه با در 
دست داشتن معرفی نامه جهت هر مورد از تاریخ 93/11/7 لغایت 93/11/11 
به نش��انی قزوین انته��ای بلوار نوروزیان پش��ت صدا و س��یما- اداره کل راه 
و شهرس��ازی اس��تان قزوین اداره پیمان و رس��یدگی مراجعه و برای کس��ب 
اطالعات بیشتر با شماره تلفن 33659474-028 تماس گرفته و یا به سایت
 http://iets.mporg.ir یا http://Qazvinroad.ir مراجعه نمایند.
مهلت تحویل اسناد تا ساعت 13 تاریخ 93/11/23 به آدرس فوق می باشد.

تضمین ش��رکت در مناقصه می بایس��ت به ص��ورت اوراق مش��ارکت بی نام، 
ضمانت نام��ه بانکی و یا واریز وجه به حس��اب 217632334004 بانک ملی 

مرکزی شعبه سبزه میدان در وجه اداره کل راه و شهرسازی  باشد.
هزین��ه اس��ناد مناقص��ه 200/000 ری��ال فیش واریزی به حس��اب ش��ماره 

2176323306000 به نام اداره کل راه و شهرسازی می باشد.
بازگشایی پاکات اسناد مناقصه در تاریخ 93/11/25 راس ساعت 11 صبح در 

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین می باشد.
1- بهس�ازی و روک�ش آس�فالت تقویتی محور قزوین رش�ت با مبلغ 

برآورد 10/005/632/856 ریال و مبلغ تضمین یکصد میلیون ریال

آگهی مناقصه 93/17
یک مرحله ای

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

نوبت دوم

آگهی مزایده شماره 606/11/93
شرکت ملی نفت ایران

روابط عمومی شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران

شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه 
کاالی نفت تهران

سهامی خاص

ش�رکت پش�تیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران درنظر دارد تعداد سه دستگاه خودرو مشروحه ذیل را از طریق مزایده 
عمومی بفروش برساند.

عالقمندان شرکت در مزایده می توانند ضمن حواله/ واریز مبلغ یکصد هزار )100/000( ریال به حساب جاری شماره 20986506 این 
شرکت نزد بانک تجارت شعبه سپهبدقرنی تهران کد 209- باجه کاال و همراه داشتن رسید بانکی مربوطه از تاریخ نشر این آگهی لغایت 
پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 93/11/15 باستثنای روزهای پنج شنبه و تعطیالت رسمی جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت 
اس��ناد مزایده، بازدید و ارائه پیش��نهاد در تهران به نش��انی خیابان سپهبدقرنی نرس��یده به پل کریمخان زند، نبش خ شهید کالنتری، 

پالک226، شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران، طبقه دوم، اتاق 225، اداره فروش کاال مراجعه نمایند.
) تلفن تماس در تهران: 021-82015524، 021-82015527(

www.kalanaft.com                                                    Email: info@kalanaft.com

شماره 
مالحظاترنگمحل استقرارمدلشماره انتظامیسریالنوع خودرو سواریردیف

1405 GLX قابل انتقال سند سبز زیتونیتهران6121379 الف 27ایران22پژو سواری
و شماره گذاری

2405 GLX قابل انتقال سندیشمی متالیکتهران5311379 الف 18ایران33پژو سواری
 و شماره گذاری

3405 GLX قابل انتقال سندسبز زیتونیتهران4461379 الف 14ایران48پژو سواری
 و شماره گذاری

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1393/9/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

موسسه حسابرس��ی آروین پیام به سمت بازرس اصلی با شناسه 

مل��ی 10100524809 و آق��ای محمد عابدینی به ش��ماره ملی 

0938670670 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

انتخاب شدند.

روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

آقای محم��د محمدخانی با کد ملی ش��ماره 0048165670 به 

س��مت رئیس هیئ��ت مدیره، خان��م معصومه فاضل��ی با کدملی 

0491238312 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی 

محمدخان��ی با ک��د ملی 0068461755 به س��مت عضو هیئت 

مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

کلی��ه اوراق بانکی و اس��ناد به��ادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل 

چک، س��فته، برات و قراردادها و عقود اسالمی و به طور کلی هر 

قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و اوراق عادی و اداری 

ب��ا امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل به تنهایی 

با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه پژوهش 
اقتصاد سهامی خاص به شماره ثبت 287480

 و شناسه ملی 10103233472

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

بارکد 7423765

م الف 142475

به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1393/8/18 

و مجوز شماره932/15/226532 مورخ 93/9/1 اداره کل تعاون 

تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: جعفر پناه��ی ش م0052501531، 

موس��ی چگن��ی ش م 4131511657   ، احم��د فروزن��ده ش م 

و   1752845617 ش م  تقوی ف��ر  حمی��د   ،1818777789

عزیزعل��ی ذوالفق��اری ش م4198483779 ب��ه س��مت اعضای 

اصلی هیئت مدی��ره و رضا احمدی زمان��ی ش م 0452113431 

و محمدرض��ا رش��یدی ش م1286706610 ب��ه س��مت اعضای 

علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند.

آقای آیت اهلل فتحی ش م3978269597 به س��مت بازرس اصلی 

و مجید کریمی ش م 3782200829 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی  مسکن قرارگاه 
رمضان سپاه پاسداران به شماره ثبت218745 

و شناسه ملی10102600710

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

بارکد 7300326

م الف142471

  

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان آذربایجان ش�رقی از پیمان��کاران دارای 
گواهینامه صالحیت برای دریافت اس��ناد ارزیابی توان اجرای کار با مشخصات 

ذیل دعوت می نماید:
الف- موض�وع مناقصه: اجرای عملیات باقیمان��ده کارهای مخزن 10000 

مترمکعبی بناب
ب- مبلغ برآورد اولیه: 9/531/092/954 ریال

ج- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 35/093/278 ریال
د- محل اجرای کار: شهر بناب
ه - رشته و گروه پیمانکار: آب

و- مدت اجرای کار: 12 ماه
ز- دستگاه نظارت: نماینده مجری طرح آبرسانی به شهر بناب

ح- اعتبار طرح: عمرانی
ط- کارفرما: شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

داوطلبین می توانند بمنظور دریافت اس��ناد ارزیابی توان اجرای کار و تکمیل و 
عودت آن از تاریخ نش��ر آگهی به مدت چهارده روز در تبریز: بلوار- 29 بهمن 
جنب دانشگاه تبریز- ش��رکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی امور قراردادها- 
تلفن: 04133318871 بغیر از ایام تعطیل در س��اعات اداری مراجعه نمایند. 

الزم به ذکر است که هزینه آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه می باشد.
www.abfa-azarbaijan.ir :آدرس سایت اینترنت

 آگهی فراخوان ارزیابی  
شماره 148 سال 93

وزارت نیرو

شرکت سهامی  آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

 نوبت اول

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی بط��ور 

فوق العاده م��ورخ 1393/9/26 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 

آق��ای عرفان بشردوس��ت ب��ه ش��ماره ملی0015801543 

عباس��علی  آق��ای  هیئت مدی��ره،  رئی��س  س��مت  ب��ه 

طاهری فرد به ش��ماره ملی2219011267 به س��مت عضو 

هیئت مدی��ره و مدیرعام��ل و خان��م عارفه بشردوس��ت به 

شماره ملی0010484094 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 

برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند. کلیه اس��ناد و اوراق 

به��ادار و بانکی با امضای دو نف��ر از اعضای هیئت مدیره به 

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

با امضای یک نفر از اعضاء همراه مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت کاوش سنگ پرشین 
سهامی خاص به شماره ثبت414570 

و شناسه ملی10320657409

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

بارکد 7504449

م الف142465

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1393/8/20 و مجوز 

تع��اون  کل  اداره   93/9/1 م��ورخ   932/15/226532 ش��ماره 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

آق��ای حمید تقوی ف��ر ش م 1752845617 به س��مت رئیس 

هیئت مدیره

جعفر پناهی ش م 0052501531 به س��مت نائب رئیس هیئت 

مدیره

عزیزعلی ذوالفقاری ش م 4198483779 به سمت منشی هیئت 

مدیره

آقای موسی چگنی ش م 4131511657 به سمت مدیرعامل

کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با دو امضای 

1- موسی چگنی مدیرعامل بعنوان دارنده امضای ثابت 2- حمید 

تقوی فر رئیس هیئت مدیره به همراه مهر ش��رکت تعاونی دارای 

اعتب��ار خواهند بود و در غیاب رئیس هیئت مدیره امضای جعفر 

پناه��ی نائب رئیس هیئت مدیره معتبر اس��ت و همچنین اوراق 

عادی ش��رکت تعاونی با امضای مدیرعامل و مهر ش��رکت معتبر 

است.

آگهی تغییرات شرکت مسکن قرارگاه رمضان سپاه 
پاسداران به شماره ثبت 218745 

و شناسه ملی 10102600710

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

بارکد 7300953

م الف 142472

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1393/8/11 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:

آق��ای نعم��ت اهلل کامرانی کد مل��ی 0045535175 به س��مت 

رئیس هیئ��ت مدیره و مدیرعامل، آقای علیرضا کامرانی کد ملی 

0012739634 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم زینب 

کامرانی ک��د ملی 0016467442 به س��مت عضو هیئت مدیره 

انتخاب گردیدند.

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 

بروات، قراردادها، عقود اس��المی با امض��اء مدیرعامل به تنهایی 

همراه با مهر ش��رکت و اوراق ع��ادی و مکاتباتی با امضاء هر یک 

از اعض��ای هیئت مدی��ره به تنهایی همراه با مهر ش��رکت معتبر 

می باشد.

آگهی تغییرات شرکت فرسازه
 سهامی خاص به شماره ثبت 63014 

و شناسه ملی 10101080124

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

بارکد 7437050

 م الف 142469

سال هفتادو سوم q  شماره q 20982  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( چهار شنبه 8 بهمن q  1393 7 ربیع الثانی q  1436 28 ژانویه 2015

صفحه2

يادداشت روز
خبر ويژه

* حسینعلی امیری س��خنگوی وزارت کشور: در بین این دستگیرشدگان، 
قاتل معلم های س��رباز و تعدادی از مولوی های اهل سنت مانند جنگی زهی 

حضور داشته اند.

* مراس��م تقدیر از فعاالن سیاس��ی و رس��انه ای پیش��تاز در مبارزه با مفاسد 
اقتصادی در فرهنگسرای اندیشه تهران به همت انجمن روزنامه نگاران مسلمان 

برگزار شد.
* احم��د توکلی نماینده تهران: امیدواریم ک��ه قوه قضائیه با پرونده های بزرگ 
دیگری همچون مهدی هاش��می، س��عید مرتضوی، کرسنت و استات اویل نیز 
با عدالت و دقت رس��یدگی کند، تاکید بر عدالت و دقت به این دلیل اس��ت که 

هیچ کس نمی خواهد و دوست ندارد که کسی بی گناه به زندان بیفتد.

* واردات ایران در س��ال 2015 نس��بت به س��ال2014  

کاهش خواهد یافت و به 77/8 میلیارد دالر خواهد رسید.

* معاون وزیر نفت: برنام��ه ای برای تغییر قیمت بنزین 

در سال 94 نداریم.

* رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از کاهش 11 درصدی 

تلفات حوادث رانندگی خبر داد.

* تجمع متقاضیان مسکن مهر مقابل مجلس در اعتراض 

به افزایش هزینه ها.                                    صفحات4و11

پیش بینی متفاوت صندوق بین المللی پول
از اقتصاد ایران در سال 2015

* پادش��اه جدی��د عربس��تان پس��ر خود را جانش��ین 

سعودالفیصل می کند.

* س��قوط جنگنده ناتو در اس��پانیا 31 کشته و زخمی 

برجای گذاشت.

* حمالت موشکی به جوالن اشغالی ؛ رژیم صهیونیستی 

منطقه جبل الشیخ را تخلیه کرد.

* توافق فرانس��ه و عربستان برای تجهیز تروریست های 

سوری به موشک »میالن«.                     صفحه آخر

اعتراض شدید اردوغان
به عقب نشینی آمریکا در مقابل بشار اسد

با وجود 25 کشته و 200 زخمی

وزارت کشور مصر: حتی یک گلوله به سمت معترضان شلیک نکردیم!

در مراسم تقدیر از فعاالن مبارزه با فساد

نادران: رهبر معظم انقالب بانی مبارزه با فساد 
در کشور هستند

* علیرض��ا زاکانی نماین��ده مردم 
تهران: قوه قضائیه نباید در برخورد 
با کس��انی ک��ه پرونده فسادش��ان 
قطورتر است، منفعل شود و اتفاقات 
امروز کشور حکایت می کند کسانی 
ک��ه در اواخر دهه 70 و در دهه 80 
منشأ فس��اد بوده اند در حال حاضر 
دارند برمی گردند و اسنادش نیز در 
دست ماست.                    صفحه2

صفحه2

سخنگوی وزارت کشور خبر داد

بازداشت 20 تن از عوامل 
گروهک تروریستی جیش العدل

صفحه3

* رس��انه های غربی در ابتدا تکنیک حذف و سکوت را در دستور کار 
قرار دادند و تالش کردند با برجس��ته کردن موضوعاتی دیگر، اذهان 

مخاطبان و افکار عمومی را از نامه رهبر معظم انقالب دور کنند.
* در پی استقبال گسترده مخاطبان از نامه رهبر انقالب، رسانه های غربی 
و آمریکایی در چرخشی قابل توجه، مجبور شدند به مناسب، خالقانه و 

به موقع بودن و در نهایت موثر بودن پیام رهبر انقالب اعتراف کنند.
* در تحلیل های ارائه ش��ده بر 5 عنصر، محتوای مناس��ب و غنی پیام، 
انتخاب درست مخاطب، خالقانه بودن انتقال پیام، زمان شناسی درست 
و به موقع بودن ارس��ال پی��ام و در نهایت موثر بودن این پیام، اذعان و 

تاکید شده است.
* شبکه سی ان ان: نامه رهبر ایران بعد از انتشار در شامگاه چهارشنبه، 
بالفاصله به سرعت در پایگاه های اینترنتی و شبکه های اجتماعی مورد 
توجه و بازنش��ر قرار گرفت و الیک های زیادی را از سوی مخاطبان به 

خصوص جوانان در جهت تأیید محتوای آن، دریافت کرد.
* فارین پالیسی: مروری در بخش نظرات مخاطبان پایگاه های اینترنتی 
شبکه های مختلف از توجه گسترده خوانندگان این پیام حکایت دارد 
که اظهار نظرهای آنان نیز در واقع محتوای این نامه را مورد تأیید قرار 

داده است.
* هفته نام��ه آمریکایی ویک:  رهبر ایران زمان را به خوبی تش��خیص 
داده اس��ت. وی درست تشخیص داده است که ارسال این نامه بعد از 
حمالت پاریس،کامال ضروری بوده اس��ت و این نشان از آگاهی باالی 
رهبر ایران از تحوالت حال حاضر است.                              صفحه10

صفحه آخر

مستند خبری تحلیلی کیهان

نامه ای که امپراتوری رسانه ای غرب 
در برابر آن زانو زد

علم��ی المپیاده��ای  برگزی��دگان  عل��وم:  وزی��ر   *
نخبگان جامعه و چکیده و عصاره فضائل علمی این مرز 

و بوم و اسوه های اخالق و تقوا هستند.
* دانشمندی که تنها و تنها انبانی از معلومات باشد اما 
نتواند راهکاری اجرایی برای خروج کش��ور از مشکالت 

ارائه کند، دانشمند امروزی نیست.

* باید دانش��ی که تولید می کنیم ی��ا می اندوزیم، در 
نهایت منجر به نتیجه ای علمی، ملموس و عینی شود.

* قائم مقام بنیاد نخبگان: تمام پیش��رفت های کشور 
در زمینه های علمی، صنعتی و نظامی مدیون جوانانی 
است که در اینجا درس خوانده اند و به موفقیت دست 
یافته اند.                                                          صفحه10

با حضور وزیر علوم

برگزیدگان نوزدهمین دوره المپیاد علمی- دانشجویی کشور تقدیر شدند

نامه ای
برای نجات
 و تحول

آرزو را نمی توان
جای برنامه اقتصادی نشاند!


