
ش�رکت آب و فاضالب اس�تان قزوین )مناقصه گزار( در اجرای قانون برگزاری مناقصات در نظر دارد اجرای راهبری، 
بهره برداری، تعمیر و نگهداری از تصفیه خانه فاضالب ش�هر قزوین را با مش��خصات و شرایط تعیین شده، از طریق 
مناقص��ه عمومی )یک مرحله ای( به پیمانکاران واج��د صالحیت واگذار نماید، لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیتی که 
تمای��ل به ش��رکت در این مناقصات را دارند دعوت می گردد بمنظور خرید اس��ناد مناقص��ه از تاریخ 1393/2/22 لغایت 
1393/2/28 با در دس��ت داش��تن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حس��اب 4046865589 بانک ملت ش��عبه 
چهارراه ولیعصر قزوین بنام ش��رکت آبفای اس��تان قزوین در س��اعات اداری روزهای غیرتعطیل به واحد قراردادها و امور 
حقوقی این ش��رکت مراجعه و پیشنهادات خود را تا س��اعت 13 مورخه 1393/3/7 به واحد دبیرخانه این شرکت تسلیم 
نمایند. ضمنا زمان بازگشائی پیشنهادات ساعت 13:30 مورخه 1393/3/7 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.
1- مبلغ برآورد هزینه اجرای کار: 2.125.000.000 ریال

2- ن�وع و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقص�ه: 94.350.000 ریال بصورت یکی از انواع تضمین های تعیین ش��ده در 
مصوبات هیئت وزیران به شماره 42956/ت28493ه  مورخه 1382/8/11.

3- محل دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادات: نشانی مناقصه گزار
4- پایه و رش�ته مورد نیاز: حداقل پایه 5 رش��ته آب همراه با پایه 5 رش��ته تأسیسات و تجهیزات و یا گواهی صالحیت 

مشاوره پایه3 در رشته تأسیسات آب و فاضالب.
نشانی مناقصه گزار: قزوین، چهارراه ولیعصر»عج«، ابتدای بلوار آیت ا... خامنه ای، کوچه گلستان پنجم، شماره4. 

تلفن تماس: 02813349051-4
* هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

 روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری استان قزوین 

آگهی فراخوان 
مناقصه عمومی )93/3( وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب استان قزوین
)سهامی خاص(

نوبت دوم

آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان شرق 
سهامی خاص به شماره ثبت 197281 

و شناسه ملی 10102391386

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده مورخ 
1392/9/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای��ان عطاءال��ه نظ��ری کی��وی ب��ه کدمل��ی 1639512926 ب��ه 
س��مت مدیرعام��ل و عض��و هیئت مدی��ره و منوچهر نظ��ری کدملی 
1639513681 به سمت رئیس هیئت مدیره و داود رحیمی کیوی به 
کدملی 1639512292 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت 

دو سال انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت مارون کاران شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 348658 

و شناسه ملی 10860572890

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

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی بط��ور فوق الع��اده مورخ 
1392/9/30 تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د: حمی��د تقوی فر ب��ه کدملی 
5999822335، جهان تقوی فر به کدملی 5999803322، آرمان تقوی فر 
به کدملی 1911719394، علی صفدر  دشوارگر به کدملی 5999886864، 
غالمرضا عباس��ی لرکی به کدملی 5279801951، بهرام ناصری کریموند 
به کدملی 5559386881، تیم��ور عالی پور به کدملی 1971142328 به 

عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/12/6 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

محمدرضا حس��ین زاده، به شماره ملی 1461229723 به نمایندگی از 
گروه توس��عه ملی به عنوان رئیس هیات مدیره و خسرو خواجه حسنی 
به ش��ماره ملی 5839839329 به نمایندگی از شرکت آزاد راه قزوین- 
زنجان به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و علی اکبر عبدالرش��یدی به 
ش��ماره ملی 2992335673 به نمایندگی از بانک ملی ایران به عنوان 
عض��و هیات مدیره و محمد متین به ش��ماره مل��ی 0071244425 به 
نمایندگی از ش��رکت ملی مس��کن و صنایع س��اختمانی به عنوان عضو 
هی��ات مدی��ره و رضا منص��وری به ش��ماره مل��ی 0602847265 به 
نمایندگی از شرکت مدیریت س��رمایه گذاری بانک ملی ایران به عنوان 

عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و مدارک تجاری تعهدآور، سفته ها و چک ها با امضای متفق 
مدیرعام��ل و یکی از اعض��ای هیات مدیره با مهر ش��رکت یا با امضای 
مدیرعام��ل همراه با امضای آقای محمدص��ادق بهجتی معاونت مالی و 
اداری متفقا همراه با مهر ش��رکت، معتبر و کلیه مکاتبات و قراردادها با 

امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 125300 

و شناسه ملی 10101687420

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1392/11/12 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

خان��م طیبه رضوی نظری به ش��ماره ملی 0032935587 به 

عن��وان بازرس اصلی و خانم فاطمه فهیمی راد به ش��ماره ملی 

0082466701 ب��ه عنوان ب��ازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردیدند.

اعض��ا هیئت مدیره برای مدت دو س��ال به ق��رار ذیل انتخاب 

گردیدند:

آقای  علی اصغر جمعه ای به شماره ملی 4569145884

آقای حسین یاوری به شماره ملی 1218824514

آقای فضل اله اسماعیلی برزی به شماره ملی 1239815980

آقای محمدرضا چیت ساز به شماره ملی 0033853525

آقای صدر الدین اسمعیلی برزی به شماره ملی 1239706561

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی و زیارتی 
معرفت بقیع سهامی خاص به شماره ثبت 

163631 و شناسه ملی 10102062331

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

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1392/12/18 
تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د: آق��ای ابراهی��م صداقت به 
کدملی0492463301 به نمایندگی از شرکت عمران و مسکن 
سازه پایدار صبادژ ایرانیان به شناسه ملی10320410401 
بج��ای آقای س��یدمحمدرضا برقعی به س��مت نائب رئیس 
هیئت مدی��ره برای بقیه مدت تص��دی هیئت مدیره انتخاب 
گردید. آقای سیدمحمدرضا برقعی به کدملی0050468383 
به نمایندگی از ش��رکت عمران و مس��کن سازه پایدار بافت 
فرسوده پارس��یان به شناس��ه ملی 10320410186 بجای 
آقای حس��ین روزبه به س��مت عضو هیئت مدیره برای بقیه 
مدت تص��دی هیئت مدی��ره انتخ��اب گردید آق��ای احمد 
ابراهیم آبادی ب��ه کدملی0049886223 ب��ه نمایندگی از 
ش��رکت عمران و مس��کن س��ازه پایدار نارین دژ مهرازی به 
شناس��ه ملی10320409876 بجای آقای س��یدمحمدباقر 
آقابزرگ مدرس��ی به س��مت عضو هیئت مدی��ره برای بقیه 

مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن 
سازه پایدار تأسیسات نگین قرن شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت424973 

و شناسه ملی10320767374

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1392/10/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

خان��م منظ��ر زندیه به ش��ماره ملی 049-064583-6 بس��مت 

بازرس اصلی و احمد زندیه به ش��ماره مل��ی 9-772599-007 

بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

آقای محمد مرادی به شماره ملی 049-064344-2 بعنوان رئیس 

هیئت مدیره، آقای رضا مرادی به شماره ملی 3-066554-049 

بعن��وان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای عباس مرادی به ش��ماره 

مل��ی 049-283339-7 بعنوان مدیرعام��ل و عضو هیئت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب شدند.

امضاء کلیه اوراق معتبر و اس��ناد بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر 

از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و الزامیست.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 

شد.

آگهی تغییرات شرکت اتاکو شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 8680 

و شناسه ملی 10100370556

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

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد مطابق آیین نامه اجرایی بند)ج( ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران 
جهت خرید تجهیزات یدکی س��وئیچ و س��رورهای شبکه دیتا از شرکت های دارای رتبه یک در حداقل یکی از رشته فعالیتهای خدمات شبکه های 
اطالع رسانی Providers، شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی و یا تولید و ارائه رایانه های غیر Main Frame از شورای عالی انفورماتیک کشور 
براساس موارد ذیل به صورت 100٪ ریالی اقدام نماید و پاکات مناقصه شرکت کنندگانی که امتیاز الزم را در ارزیابی کیفی کسب نمایند، بازگشایی 
نموده و پس از تعیین برنده مناقصه نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت برنده اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های مرتبط با موضوع فوق الذکر دعوت 

می شود براساس موارد و شرایط مشروحه ذیل نسبت به دریافت، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه اقدام نمایند.
نام و نش�انی مناقصه گزار: ش��رکت ارتباطات زیرساخت- اداره کل تدارکات و پشتیبانی به نش��انی خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، 

روبروی خیابان شهید قندی، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت، طبقه اول، دورنگار: 88112147
بهای فروش اس�ناد: مبلغ 1/000/000 ریال )یک میلیون ریال( می باش��د که باید توس��ط مناقصه گران به حساب 2174839004000 شرکت 

ارتباطات زیرساخت نزد بانک ملی شعبه مخابرات واریز و اصل فیش را به همراه معرفی نامه جهت دریافت اسناد تحویل نمایند.
محل دریافت اسناد: ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت، طبقه چهارم، اتاق 403

زمان و مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 93/2/27
نوع مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 4/750/000/000 )چهارمیلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال( می باشد 
که مناقصه گران می بایست مبلغ فوق را بصورت ضمانتنامه بانکی غیرقابل برگشت، بدون قید و شرط و با مدت اعتبار اولیه سه ماه از آخرین مهلت 
تس��لیم پیش��نهاد، قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گذار برای یک دوره سه ماهه دیگر توس��ط یکی از بانکهای داخلی به نام شرکت ارتباطات 

زیرساخت و مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی )فرم پیوست شرایط مناقصه( ضمیمه اسناد مناقصه در پاکت الف تحویل نمایند.
نحوه ارائه پیشنهادات: مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را در چهار پاکت به شرح ذیل تحویل نمایند:

1- پاکت ارزیابی کیفی: شامل مستندات مورد نیاز قید شده در اسناد فراخوان مناقصه 2-پاکت الف: حاوی ضمانتنامه تضمین شرکت در مناقصه 
3-پاکت ب: حاوی اسناد مناقصه، مدارک و مستندات مورد نیاز مندرج در شرایط مناقصه 4-پاکت ج: حاوی پیشنهاد قیمت

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 93/3/11
محل و زمان بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 93/3/13 در محل کمیسیون معامالت واقع در طبقه 15 ساختمان مرکزی 

شرکت ارتباطات زیرساخت )نحوه بازگشایی پاکات فراخوان و مناقصه مطابق با شرایط مناقصه می باشد(
توضیح: پاکات الف- ب- ج مناقصه گرانی که در مرحله ارزیابی کیفی امتیاز الزم را کس��ب ننمایند، بازگش��ایی نگردیده و به مناقصه گران عودت 

می گردد و شرکت ارتباطات زیرساخت درخصوص بهای فروش اسناد و هزینه اخذ ضمانت نامه هیچگونه مسئولیتی ندارد.

شرکت ارتباطات زیرساخت م الف 664

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
شـرکت
ارتباطات
 زیرساخت

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره 93/7
خرید تجهیزات یدکی سوئیچ و سرورهای شبکه دیتا

نوبت اول

آگهی تغییرات شرکت گسترش ساخت 
سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
190462 و شناسه ملی 10102324543

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

به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1392/4/10 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال 91 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی 

آریان محاس��ب پویا به شناسه ملی 10980002869 بعنوان بازرس اصلی 

و آقای محمد حیدری شایسته بشماره ملی 0050299808 بعنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

سال هفتادو دوم q  شماره q 20774  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( چهار شنبه24 اردیبهشت q  1393 14 رجب q  1435 14 مه 2014

خبر ویژه

صفحه2

یادداشت روز

حضور صدها هزار نفر در مراسم روحبخش اعتکاف

خلوت راز با خدای بی نیاز در زالل اعتکاف

* چهارمین دور مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای 1+5 از امروز در وین 
به منظور نگارش پیش نویس توافق نهایی آغاز می شود.

* ایران و 1+5 در حالی به س��وی توافق نهایی هس��ته ای گام برمی دارند که طرف 
آمریکایی طی ماه های گذشته نشان داده به تعهدات خود پایبند نیست.     صفحه2

* حجت االسالم حس��ن روحانی 
رئیس جمهور: برای دولت افتخار 
نیس��ت که برای نان مردم از بازار 

دیگران گندم بخرد.
* عده ای به نام ایس��تادن در برابر 
ابرق��درت جیب م��ردم را زدند و 

اموال آنها را به غارت بردند!

* ضربه س��نگین ارتش س��وریه به تروریست ها در 

حلب، درعا و حومه دمشق.

* هالک��ت 100 ش��به نظامی طالب��ان در عملیات 

گسترده ارتش افغانستان.

* اعالم آمادگی استقالل طلبان شرق اوکراین برای 

پیوستن به فدراسیون روسیه.

* فعالیت مهره های رژیم حس��نی مبارک در ستاد 

انتخاباتی ژنرال السیسی.                   صفحه آخر

با کسب 66 درصد آرا

حزب نوری مالکی همچنان
پیشتاز انتخابات عراق است

* مدیرعامل هما: مصرف سوخت هواپیماهای ایران 

2 برابر جهان است.

* امض��ای 2 توافق نامه گمرکی و بانکی میان ایران 

و عراق.

* مدیرعامل سازمان انرژی های نو: ایران تولید برق 

از زباله را تابستان آغاز می کند.

* عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: پرداخت یارانه 

به کل متقاضیان خالف قانون است.         صفحه4

وزارت نیرو:

مردم صرفه جویی کنند
45 درصد سدها خالی است

آغاز دور تازه مذاکرات هسته ای
ایران با 1+5 در وین

رئیس جمهور در روز مددکاری:

برای دولت افتخار نیست که نان مردم را 
از بازار دیگران تهیه کنیم

* افرادی که به قول خودشان و در زبان عامیانه دیگران را ضایع می کنند و 
از آن لذت می برند بیمار هستند و باید آنها را مددکاری کنیم.

* بسیاری از آسیب های اجتماعی از طالق گرفته تا اعتیاد و دیگر مشکالت 
از بیکاری نشأت می گیرد.

* حوصله من در برابر تهمت ها زیاد است.
* همه باید به فکر مدد باشیم نه مچ گیری و تخریب.                  صفحه2

صفحه2

* حض��رت آیت اهلل العظم��ی خامنه ای: امیرالمومنین عل��ی)ع( در تمام 
دوران ها، در اوج قله فداکاری و مجاهدت بود به گونه ای که هر انس��انی 

را متحیر می کند.
* مقامات معنوی حضرت علی)ع( همچون مقام توحیدی، مقام عبادت، 
مقام تقرب به خدا و مقام اخالص، به مانند اقیانوس��ی عمیق اس��ت که 
بس��یاری از ابعاد آن ناش��ناخته است و علما و انس��ان های بزرگ نیز از 

شناخت آن اظهار عجز کرده اند.
*  قدرت ها بدانند که ملت ایران به زانو درنخواهد آمد زیرا ملت ایران، ملت 

زنده ای است و جوانان کشور در حال حرکت در مسیر صحیح هستند.
* اگر ظرفیت های داخلی را فعال کنیم و بر توان داخلی متمرکز شویم، 
آمریکا و قدرت های دیگر توانایی هیچ غلطی را اعم از نظامی و غیرنظامی 
نخواهند داشت و نخواهند توانست ملت ایران را با فشار زمین گیر کنند.

* وظیفه اصلی حاکم اس��المی رساندن مردم به سعادت واقعی است که 
البته این، به معنای تحمیل و زور نیست.

* یکی از راه های زمینه سازی برای رسیدن مردم به سعادت واقعی، تالش 
به منظور بهبود معیش��ت مردم و ریش��ه کن کردن فقر، بیکاری، شکاف 

طبقاتی و تبعیض است.
* ام��روز به لطف خداوند مس��ئولین به دنبال حل مش��کالت اقتصادی مردم 
هستند اما باید فکرها را منسجم کرد و راه درست را تشخیص داد.   صفحه3

رهبر انقالب در دیدار پرشور مردم استان ایالم:

قدرت ها بدانند
ملت ایران به زانو درنمی آید

همزم�ان ب�ا س�الروز می�الد حض�رت عل�ی 
علیه الس�الم مراس�م معنوی اعتکاف از سحرگاه 
سه شنبه در مساجد جامع سراسر کشور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری ها این مراسم پرشورتر از سال 
گذشته برگزار می شود و حضور جوانان و دانشجویان در 

این مراسم چشمگیر است.
برگزاری گفتمان دینی، حلقه های معرفت، مداحی، 

مش��اوره دینی و... از جمله برنامه های مراس��م معنوی 
اعتکاف در سراس��ر کشور است. خاطرنشان می شود در 
مراس��م اعتکاف امس��ال بیش از 600 هزار نفر ثبت نام 
نموده اند که این آمار نس��بت به س��ال گذشته از رشد 
28درصدی برخوردار است. طبق اعالم معاونت فرهنگی 
س��ازمان تبلیغات اس��المی این مراسم، امسال در چهار 

هزار مسجد در سراسر کشور برگزار می شود.

انتخابات سوریه 
عبور از بحران

سنگ پای اعال
با برند حزب مشارکت!

* تیم ایرانی چانه زنی نمی کند اما آمریکا هنوز طلبکار است!
*  شما که از همه دلواپس ترید!


