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به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/4/1 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

آقای غالمرضا زارع به شــماره ملی 2432365585 به سمت رئیس 
هیئت مدیره، خانم ســیمین استوار به شــماره ملی 2511750031 
به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا زارع به شماره ملی 
2430046598 به ســمت مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره تعیین 

گردیدند.
 کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 

بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای مشترک اعضا یا هر یک از 
اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران، تعیین دارندگان 
حق امضاء انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک 
شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهیتغییراتشرکتسارازرسهامیخاص
بهشمارهثبت79184وشناسهملی10101240017

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

بارکد 7306347

م الف141843

به اسناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/06/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

خانم فرشــته نوری بــا کد ملی 0072418338 به ســمت عضو 
هیئت مدیره خانم سیمین هنر بخش با کد ملی 1755156073 
به ســمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن هنربخش با کد ملی 
0062810596 به ســمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با 
امضای آقای محسن هنربخش یا خانم سیمین هنربخش همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. محل شرکت به تهران میدان المپیک 
خیابان زیبادشت باال بلوار گلبانگ خیابان گلشاد یکم مجتمع یاس 
بلــوک  D واحد 603 کدپســتی 1494618481 تغییر یافت. با 
ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشانی در یک واحد 
ثبتی(، انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره، تعیین دارندگان حق 
امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقــی مرقوم ثبــت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهیتغییراتشرکتنیروساختمانیزدانمهر
سهامیخاصبهشمارهثبت351088

وشناسهملی10103996935

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

بارکد7307455

م الف141842

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1394/4/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ایرج مقدمی با کد ملی 1551750511 به ســمت رئیس هیئت 
مدیره و آناهیتا مقدمی با کد ملی 0067428223 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و گیتا مقدمــی با کد ملی 0931542065 
به ســمت عضــو هیئت مدیــره و امیــر مقدمی بشــماره ملی 
0938801651 به سمت مدیرعامل )خارج از شرکا( برای مدت 

2 سال انتخاب شدند.
حــق امضــا اســناد و اوراق تعهــدآور و همچنین انعقــاد کلیه 
قراردادهای شــرکت با امضا رئیس هیئــت مدیره آقای مهندس 
ایرج مقدمی با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و نامه های اداری 
با امضا مدیرعامل مهندس امیر مقدمی )خارج از شرکا( همراه با 
مهر شــرکت یا رئیس هیئت مدیره آقای مهندس ایرج مقدمی با 
مهر شــرکت معتبر می باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال 

مالی 93 به تصویب رسید. 
آقای جابر شــهبازی خواجــه بالغ با کد ملــی 1671693663 
به ســمت بازرس اصلــی و خانم مــژگان عظیمی بــا کد ملی 
0070070946 به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی 
انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های 

شرکت انتخاب شد.
 با ثبت این مســتند تصمیمات تصویــب ترازنامه و صورت های 
مالــی، انتخــاب مدیران، تعییــن وضعیت حق امضــاء، انتخاب 
بازرس، انتخاب و تعیین ســمت هیئــت مدیره،  انتخاب روزنامه 
کثیراالنتشار  انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهیتغییراتشرکتراهوساختمان
هلیلهسهامیخاصبهشمارهثبت43546

وشناسهملی10100889073

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

بارکد 7329261

م الف141838

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1394/6/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی منتهی به سال 93 به 
تصویب رسید.

اعضــاء هیئت مدیره به قــرار ذیل برای مدت 2 ســال انتخاب 
گردیدند:

یزدانخــواه ش م 1377856089 و حســین  بهــرام صادقــی 
لشــگری ش م 5599630587 و احمد صادقــی یزدانخواه ش م 

1377821870 و احمد ودودسیدی ش م 1377772179 
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

آقای احمد صادقی یزدانخواه به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای حسین لشگری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

آقای بهرام صادقی یزدانخواه به سمت مدیرعامل
آقای حســن پورمحمد روح افزا ش م 1378607627 به ســمت 
بازرس اصلــی و آقای مختار درویــش ش م 6269884731 به 
ســمت بازرس علی البدل مجددا برای مدت یک ســال انتخاب 

گردیدند.
با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های مالی، 
انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره، انتخاب بازرس انتخاب شده 
توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 
ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهیتغییراتشرکتصنایعپالستیکو
مالمینایرانسهامیخاصبهشمارهثبت
48160وشناسهملی10100933582

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

بارکد 7372471  

م الف 141839

شــرکت آب و فاضالب اســتان قزوین )مناقصه گزار( در اجرای قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه معامالت شــرکت های آب و فاضالب در 
نظر دارد اجرای پروژه مشــروحه ذیل را با مشــخصات و شــرایط تعیین شــده، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکاران واجد صالحیت 
واگذار نماید، لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیتی که تمایل به شــرکت در این مناقصه را دارند دعوت می گردد به منظور خرید اســناد مناقصه 
از تاریخ 1394/9/9 لغایت 1394/9/15 با در دســت داشــتن فیش واریزی به مبلغ 300/000 ریال به حســاب شــماره 4046865589 و شناسه 
370008027103 بانک ملت شــعبه چهارراه ولیعصر قزوین بنام شــرکت آب و فاضالب استان قزوین در ساعات اداری روزهای غیرتعطیل به واحد 
قراردادهای این شــرکت مراجعه و پیشنهادات خود را نیز تا ساعت 14:45 مورخه 1394/9/28 به واحد دبیرخانه این شرکت تسلیم نمایند. ضمنا 
زمان بازگشایی مناقصات ساعت 11 مورخه 1394/9/29 می باشد. همچنین به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی 

که بعد از مدت مقرر در آگهی مناقصه واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مبلغ برآورد عنوان و مشخصات کلی پروژه
مناقصه )به ریال( 

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )به ریال(

محل تامین اعتبار 
هزینه های موضوع مناقصه

محل دریافت اسناد، تحویل 
و گشایش پیشنهادات

انجام خدمات تعمیر و نگهداری و رفع حوادث و اتفاقات شبکه 
توزیع آب و خطوط انتقال آب در حوزه شهر بوئین زهرا، شهرک 
صنعتی آراسنج و شهر سگزآباد، تولید آب شرب از منابع موجود 
و انتقال آن به مخازن ذخیره موجود و توزیع در شبکه آب و 

عملیات لوله گذاری و اصالح شبکه توزیع آب

نشانی مناقصه گزارداخلی6/399/429/20088/700/000

توضیحات:
الف( نوع تضمین شرکت در مناقصه به صورت یکی از انواع تضمین های ذیل: 1- رسید وجه واریزی به حساب شماره 4046865589 بانک ملت به 
نام شرکت آبفای استان قزوین 2- ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما 3- ضمانت نامه های صادر شده از سوی موسسات غیربانکی که دارای مجوز الزم 

از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند. 4- انواع اوراق مشارکت )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376(
ب( نشانی مناقصه گزار: قزوین، چهارراه ولیعصر»عج«، ابتدای بلوار آیت ا... خامنه ای، کوچه گلستان پنجم، شماره 4.

تلفن تماس: 02833349051-4
ج( مدت اعتبار پیشنهادات از زمان آخرین مهلت ارائه پیشنهادات به مدت 3 ماه می باشد و با نظر دستگاه مناقصه گزار تا سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد.

د( هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی تجدید مناقصه عمومی )94/27(

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری استان قزوین

شرکت آب و فاضالب
استان قزوین )سهامی خاص(

)نوبت اول(

اداره کل تدارکات
شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور

شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور 
)سهامی خاص(

م الف 2893

تجدید آگهی فراخوان 
مناقصه عمومی دو مرحله ای

فراخوان ردیف تجدید  شماره 
مناقصه عمومی

فراخوان  تجدیــد  موضوع 
مناقصه عمومی

1T-ACS100 -94-5-18 خریــد یک دســتگاه جــاروب
فرودگاهی

مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 94/9/28 
متقاضیان در صورت نیاز برای کســب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد به 
صورت غیرحضوری به سایت: http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

موضوع: خرید یک دستگاه جاروب فرودگاهی
از کلیه شــرکتهای واجد شــرایط دعوت بعمل می آید جهت خرید اسناد 
تجدید فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای به شــرح جدول ذیل تا تاریخ 
94/9/14 اقدام و در صورت تمایل به دریافت اســناد به صورت حضوری با 
در دســت داشتن معرفی نامه رسمی و اصل فیش بانکی به مبلغ 50/000 
ریال به حساب شماره 4001068404006338 خزانه بانک مرکزی )قابل 

واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران( به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.
آدرس: فرودگاه بین المللی مهرآباد- خیابان معراج- جنب ســازمان هواشناســی- 
ساختمان شماره 8- اداره کل تدارکات شرکت فرودگاههای کشور- اداره قراردادها.

سال هفتادو چهارم   شماره 21221   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه1۶ صفحه ویژه نامه عکس در مراکز استان ها و نيازمندي های ویژه تهران(دوشنبه 9 آذر 1۳94   1۸ صفر 14۳7   ۳0 نوامبر 2015

صفحه2

يادداشت روز خبر ويژه

صفحه2

در دیدار با والیتی

بشار اسد : 
بدون همراهی ایران
 شاهد این پیروزی ها

 نبودیم

گزارش روز کیهان

سرعت در بی هویتی
و دور زدن قانون

گزارش خبری تحلیلی کیهان

وقتی اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 
نگران سالمت انتخابات می شوند!

فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان و مسئوالن نیروی دریایی ارتش:

دریا عرصه رویارویی قدرتمندانه با دشمنان و همکاری با دوستان است

* روسیه همزمان با تحریم اقتصادی، کامیون های سالح 

ترکیه برای تروریست ها را بمباران کرد.

* کشف صدها ســالح جنگی و بازداشت 524 مظنون 

حاصل 2000 عملیات بازرسی نیروهای امنیتی فرانسه.

* مقام سابق آمریکایی: عامل بقای نظام سوریه روسیه 

نیست، ایران است.

* تظاهرات گسترده در انگلیس و اسپانیا علیه مداخله 

نظامی غرب در سوریه.                           صفحه آخر

وزارت کشور عراق خبر داد

تامین امنیت زائران حسینی)ع(
با مشارکت 300 هزار نیروی امنیتی

در دومین نامه مهم رهبر انقالب مطرح شد

دعوت از جوانان آمریکا و اروپا
برای تغییر ذهنیت آلوده به تزویر غرب

صفحه3

صفحه5

صفحه3

پروفســور »جلیل ثامر منیر« استاد دانشگاه آکسفورد و صاحب تالیفات زیاد در حوزه پزشکی، از هزاران کیلومتر 
فاصله خود را به نجف و کربال رسانده تا توفیق پیدا کند و پای کوچک ترین عضو کاروانی از کاروا ن های اربعین را 

با دستان خود بشوید؛ شور و ارادتی که مشرق نیوز تصویرش را رسانه ای کرده است.
البته این شوریده دلی فقط وصف الحال پروفسور منیر نیست؛ اینجا دنیای دیگری است و همه آزاد از هر گونه تعلقی، 

نام ساالر شهیدان امام حسین)ع( را زمزمه می کنند.

* با نزدیک شــدن به ایام انتخابات 
مدعیان اصالحات همزمان3 برنامه را 
با هم پیش می برند؛ از ضرورت توجه 
به مّر قانون دم می زنند،  مخالفان را 
به استفاده از پول های بادآورده متهم 
می ســازند و در ســالمت انتخابات 

تشکیک می کنند!

استاد برجسته دانشگاه آکسفورد
 در حال شست و شوی پای زائران حسینی)ع(

* برگزاری نشست های انتخاباتی با حضور بازداشتی های فتنه که اعتراض 
مردم شــهرها را در پی دارد با ادعای قانون گرایــی اصالح طلبان و دولت 

اعتدال گرا سنخیت ندارد. 
* حــزب اعتماد ملی که ســابقه روشــنی در فتنــه 88 دارد در روزها و 
هفته های گذشته فعال شده و با وجود این سابقه معین و روشن قائم مقام 
این حزب از ضرورت احترام به قانون و عملکرد ســالم نهادهای اجرایی و 
همچنین شورای نگهبان سخن می گوید.                                صفحه10

گروه  های فرومایه ای مثل داعش زاییده وصلت های ناموفق با فرهنگ وارداتی غرب هستند
* رهبر معظم انقالب اسالمی در نامه ای به عموم جوانان در کشورهای 

غربی: امروز تروریسم درد مشترک ما و شما است.
* امروز کمتر کسی از نقش ایاالت متحده  آمریکا در ایجاد یا تقویت 

و تسلیح القاعده، طالبان و دنباله های شوم آنان بی اطالع است. 
*  اگر مردم اروپا اکنون چند روزی در خانه های خود پناه می گیرند و 
از حضور در مجامع و مراکز پرجمعیت پرهیز می کنند، یک خانواده  
فلسطینی ده ها سال است که حتی در خانه خود از ماشین کشتار و 

تخریب رژیم صهیونیستی در امان نیست.
* تا زمانی که معیارهای دوگانه بر سیاست غرب مسلط باشد و تا وقتی 
که تروریســم در نگاه حامیان قدرتمندش به انواع خوب و بد تقسیم 
شود و تا روزی که منافع دولت ها بر ارزش های انسانی و اخالقی ترجیح 

داده شود، نباید ریشه های خشونت را در جای دیگر جست وجو کرد.
* مســتندات مسّلم تاریخی به روشنی نشــان می دهد که چگونه 
تالقی استعمار با یک تفّکر افراطی و مطرود، آن هم در دل یک قبیله  

بدوی، بذر تندروی را در این منطقه کاشت.
* هر حرکت هیجانی و شــتاب زده که جامعه  مســلمان ساکن اروپا و 
آمریکا را که متشــکل از میلیون ها انسان فعال و مسئولیت پذیر است، 
در انزوا یا هراس و اضطراب قرار دهد و بیش از گذشته آنان را از حقوق 
اصلی شان محروم سازد و از صحنه اجتماع کنار گذارد، نه تنها مشکل را 
حل نخواهد کرد بلکه فاصله ها را عمق و کدورت ها را وسعت خواهد داد. 
* از شــما جوانان می خواهم که بر مبنای یک شناخت درست و با 
ژرف بینی و اســتفاده از تجربه های ناگــوار، بنیان های یک تعامل 
صحیح و شرافتمندانه را با جهان اسالم پی ریزی کنید.        صفحه3

جایی نرو
تا طناب بیاورم ! نگرانی آنکارا از توقف

قاچاق نفت سوریه به ترکیه


