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شرکت انتقال گاز ایران
منطقه 8 عملیات انتقال گاز

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای

)شماره: 87120027(
نوبت دوم

روابط عمومی منطقه 8 عملیات انتقال گاز ایران

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1392/4/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

امید جمش��یدی به ش��ماره ملی 0060324031 به سمت 

رئی��س هی��ات مدی��ره و اردش��یر مخبری به ش��ماره ملی 

0639383221 به س��مت نائب رئیس و امید جمشیدی به 

ش��ماره ملی 0060324031 به س��مت مدیرعامل و پژمان 

اسدی به شماره ملی 0064087476 به سمت عضو هیئت 

مدیره و مرتضی رضایی مهر به شماره ملی 0064900754 

به س��مت عضو هیئت مدی��ره برای مدت 2 س��ال انتخاب 

گردیدند. جاوید ش��اهین به شماره ملی 5069612141 به 

س��مت بازرس اصلی و صدیقه خادم فینی به ش��ماره ملی 

0048619396 به س��مت بازرس علی البدل برای یک سال 

مالی انتخاب گردیدند.

بارکد 2094344

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور
 بوم پاد سهامی خاص به شماره ثبت 

275372 و شناسه ملی 10103088521

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

م الف 81227

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره م��ورخ 1392/6/6 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای محمدجواد گرامی به ش��ماره مل��ی 0381017842 

بسمت ریاس��ت هیئت مدیره خانم شهرزاد هرمز به شماره 

مل��ی 0452888247 بس��مت نائب رئی��س هیئت مدیره 

خانم زهرا گرامی به ش��ماره ملی 0370029143 بس��مت 

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. کلیه اس��ناد و اوراق بهادار 

و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 

عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 

می باش��د مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه های ترخیص 

از گم��رکات با امضاء مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره منفردا 

همراه با مهر شرکت معتبر است.

بارکد 2027949

آگهی تغییرات شرکت آسان الکترونیک 
غدیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
329982 و شناسه ملی 10103695555

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

م الف 81223

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی س��الیانه مورخ 

1392/4/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 91 به تصویب رسید.

آقای سیدهادی حس��ینی بافی به شماره ملی 0057245266 به 

عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا ابوطالب پور شیشه گر به شماره 

مل��ی 1378997948 به عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال 

مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد0920423

آگهی تغییرات شرکت دارو شیشه
 سهامی خاص به شماره ثبت 40123 

و شناسه ملی 10100855228

م الف 69103

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار 
تاسیسات نگین قرن سهامی خاص به شماره ثبت 

424973 و شناسه ملی 10320767374

بارکد 1906019

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/6/3 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

به موضوع فعالیت ش��رکت م��وارد ذیل الح��اق در نتیجه ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید:

فروش، طراحی و محاس��بات، اجرا و نصب، سرویس و نگهداری 
آسانسور و پله برقی.

م الف 76061

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار 
پردیس کوهپایه سهامی خاص به شماره ثبت 

390288 و شناسه ملی 10320410190

بارکد1180640

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 

1392/5/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محل ش��رکت به تهران بل��وار میرداماد برج تج��اری، اداری رز 

طبقه 6 واح��د 610 کدپس��تی 1919993511 تغییر یافت و 

ماده مربوطه به شرح فوق اصالح گردید.

م الف 69098

ورزش��ی  مجله کیهان 
ش��ماره  اولی��ن  در 
س��الگرد 59 س��الگی 
خ��ود ح��اوی مطالب 
خواندنی در 84 صفحه 
تومان  قیمت1500  به 

منتشر شد.
در این ش��ماره مطالب 
نگاه خوانندگان  از  زیر 

گرامی می گذرد:
 ... ت��ازه  ش��روع 
هفت��ه(،  )چش��م انداز 
)رودررو(  رخ  ب��ه  رخ 
با بهت��اش فریبا و رضا 

نعلچگ��ر آرپیچی  زن های ده��ه 60 آبی ها، نگاه چن��د بعدی به محمد 
احمدزاده بازیکن برتر فوتبال س��احلی جهان، نلس��ون ماندال با ورزش 
به جنگ آپارتاید رفت، گزارش مسابقات بسکتبال، کشتی، ورزش های 
رزمی و والیبال، نتایج کامل مس��ابقات لیگ های برتر، دس��ته های اول 
و دوم فوتب��ال ای��ران، عملکرد تیم های پایه  ته��ران، گزارش لیگ های 
فوتب��ال اروپا، قرعه کش��ی لیگ قهرمانان باش��گاه های آس��یا به همراه 

تصاویر رنگی نادال، ملوان و محمدرضا خلعتبری و ...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان قزوین)مناقصه گزار( در اجرای قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه معامالت شرکت های 
آب و فاضالب در نظر دارد اجرای پروژه های مشروحه ذیل را با مشخصات و شرایط تعیین شده، از طریق مناقصه عمومی به 
پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید، لذا از کلیه پیمانکاران واجدصالحیتی که تمایل به شرکت در این مناقصات را دارند 
دعوت می گردد به منظور خرید اس��ناد مناقصه از تاریخ 1392/9/23 لغایت 1392/9/27 با در دست داشتن فیش واریزی به 
مبلغ 200،000 ریال به حساب شماره 4046865589 و شناسه370008027103  بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر قزوین 
به نام ش��رکت آب و فاضالب اس��تان قزوین در س��اعات اداری روزهای غیرتعطیل به واحد قراردادهای این شرکت مراجعه و 
پیش��نهادات خود را نیز تا س��اعت 13 مورخه 1392/10/8 به واحد دبیرخانه این شرکت تسلیم نمایند. ضمنا زمان بازگشایی 
پیش��نهادات س��اعت 13:30 مورخه 1392/10/8 می باشد. همچنین به پیش�نهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و 

پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی مناقصه واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی )92/17( 
)نوبت اول(

»روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری استان قزوین«

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب استان قزوین)سهامی خاص(

عنوان و مشخصات کلی پروژه
مبلغ برآورد 

مناقصه )به ریال(
مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )به ریال(

 محل تامین اعتبار 
هزینه های موضوع 

مناقصه

رتبه مورد 
نیاز

نوع 
مناقصه

محل دریافت اسناد، 
تحویل و گشایش 

پیشنهادات
اجرای 6 کیلومتر شبکه 

جمع آوری فاضالب شهرک 
مهرگان و احداث 200 حلقه

 آدم رو  بصورت مجزا

داخلی3/500/000/00098/500/000
حداقل 
رتبه 5 
رشته آب

یک 
مرحله ای

نشانی 
مناقصه گزار

انجام و اجرای خدمات 
پشتیبانی، تعمیر و نگهداری 

کلیه تاسیسات برقی، 
سیستمهای کنترل از راه دور، 
دیزل ژنراتورها و کالیبراسیون 
تجهیزات  Online پارامترهای 
کیفی شامل منابع تولید آب، 
مخازن، ایستگاه های پمپاژ آب 
و فاضالب، تصفیه خانه های آب 
و فاضالب کلیه شهرهای تابعه 

استان قزوین.

داخلی1/600/000/00091/600/000

حداقل 
پایه 5 
رشته 

تاسیسات 
و 

تجهیزات

دو 
مرحله ای

نشانی مناقصه گزار: قزوین، میدان ولیعصر»عج«، ابتدای بلوار آیت اهلل خامنه ای، کوچه گلستان پنجم، شماره 4
تلفن تماس: 0281-3349051-4

سال هفتادو دوم q  شماره q 20664  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( شنبه 23 آ ذر q  1392 11 صفر q  1435 14 دسامبر2013

خبر ویژه

صفحه2

یادداشت روز

صفحه2

چرایی 
نیاز آمریکا
 به مذاکره

جوانان بحرینی با کوکتل مولوتف
 مقابل ماموران آل خلیفه

* ژن��رال آمریکای��ی: زن��دان گوانتانام��و حیثیت 

کاخ سفید را بر باد داد.

* اعتصاب و تظاهرات علیه طرح ریاضتی دولت فرانسه.

* اعدام مرد شماره 2 کره شمالی.

نکن��د عقب نش��ینی  یانوکووی��چ  آمری��کا:   *

 دولت  اوکراین را تحریم می کنیم.

*ط��رح تازه واش��نگتن و لندن برای س��ازماندهی 

تروریست ها در سوریه.                       صفحه آخر

همکاری افسران بعثی با قطر
برای آموزش تروریست های سلفی

* محمود واعظی: هم اکنون تعداد زیادی از کاربران 
اینترن��ت در کش��ور را نوجوان��ان 14 تا 15 س��ال 

تشکیل می دهند.
* با دس��تور جدید دولت؛ س��امانه های گرمایشی 

ادارات پس از پایان ساعت کار خاموش می شود.

* پژوی��ان: افزای��ش قیمت ب��رق و گاز بدون نظر 
شورای رقابت غیرقانونی است.

* وزی��ر صنعت و تج��ارت: انبار کاالهای اساس��ی 
وضعیت خوبی دارد.

صفحه4

وزیر ارتباطات: فیلتر سایت های غیراخالقی 
خواست مردم است

گزارش خبری تحلیلی کیهان

دست آمریکا بار دیگر رو شد
باز هم اعتماد کنیم؟

خطیب جمعه تهران:

بلوکه کردن دارایی های ایران دزدی است، آمریکا به این دزدی افتخار می کند!
* معترضان پیراهن هایی به تن داشتند که روی آنها عبارت »یاحسین«)ع( نوشته شده بود.

* تظاهرکنندگان با استفاده از کوکتل مولوتف و سنگ به مقابله با مزدوران آل خلیفه پرداختند.
* آمریکا و انگلیس با نادیده گرفتن سرکوب مردم توسط رژیم آل خلیفه، از این رژیم حمایت تسلیحاتی می کنند.  صفحه آخر

اس��تاد  نقی��ب زاده  احم��د   *
اصالح طلب دانش��گاه تهران در 
گفت وگ��و با هفته نامه آس��مان: 
اصالح طلب��ان  ک��ه  آنجاهای��ی 
بعض��ی از ارکان نظ��ام را مورد 
هجمه خودش��ان قرار می دادند، 
معنایش این بود که قصد کودتا 

یا واژگونی دارند.

دکتر نقیب زاده:  ذات اصالح طلبان
 با میانه روی بیگانه است

* اصالح طلبان دوام حیات سیاسی ش��ان را مدیون رهبر انقالب هستند 
که اجازه ندادند این گروه از عرصه سیاسی کشور حذف شوند.

* اینها وقتی اصالح طلب ش��دند درست مثل نومحافظه کاران آمریکایی 
رفتار کردند.

* اصالح طلبان اول انقالب افراطی و بعد هم لیبرال افراطی شدند.
* خیلی از اصالح طلبان پرونده هایی دارند که اگر قرار بود اینها رو شود، 
مردم از اینها روی برمی گرداندند.                                      صفحه10

صفحه3

* خبرگزاری آمریکایی آسوش��یتدپرس: دیوید لوینس��تون که 7 سال 
پیش در ایران ناپدید شد، مأمور سیا بوده است.

* 4 تحلیلگر سیا درباره این رسوایی از سیا اخراج و7 تن تنبیه انضباطی 
شده و 2/5 میلیون دالر حق السکوت از سوی سازمان سیا به خانواده این 
فرد پرداخت شده است.                                               صفحه2

بازرگان گم شده آمریکایی
جاسوس از آب درآمد

دی
صا

 مر
ین

حس
س: 

عک

* وقتی رئیس حزب فتنه، یاد شهدا و امام حسین)ع( می افتد

* وزارت خزان��ه داری آمریکا 17 ش��رکت را به بهانه ت��الش برای دور زدن 
تحریم های ایران در فهرست سیاه تحریم ها قرار داد.

* وزارت خزانه داری آمریکا: با وجود مذاکرات هسته ای میان ایران و 1+5 آمریکا 
به اجرای تحریم های خود به خصوص در حوزه نفتی و بانکی مصمم است.

* علی رغم اظهارات خوش��بینانه برخی از مسئوالن محترم کشورمان درباره 
توافقنامه ژنو و تصویر روشنی که از فضای بعد از توافقنامه ترسیم می کردند، 
اقدام اخیر واش��نگتن در اعمال تحریم های جدید را می توان تیر خالص به 

اینگونه خوشبینی ها دانست.
* کیهان بارها در یادداش��ت ها و گزارش های مستند خود نسبت به رویکرد 
کالهبردارانه طرف غربی و س��یاه چاله های این توافق موقت، هش��دار داده و 

نشان داده بود آمریکا غیرقابل اعتماد است.
* وندی ش��رمن: سیاس��ت ما در ارتباط با ایران تغییری نکرده و ظرف این 

ماه فشار به اقتصاد ایران از طریق تحریم ها ادامه می یابد.  6
* م��ا همچنان ایران را مخل ثبات در منطقه و حامی تروریس��م می دانیم و 

ایران در فهرست کشورهای حامی تروریسم و تحریم ها باقی خواهد ماند.
* ما در توافق ژنو تنها تعهد دادیم که در موضوع هس��ته ای تحریم جدیدی 

اعمال نشود نه درباره موضوع تروریسم!
* دیوید کوهن معاون وزیر خزانه داری آمریکا: امتیازهای اقتصادی توافقنامه 
ژن��و برای ای��ران کم اهمیت اس��ت و ایران پ��س از پایان ای��ن دوره گرفتار 

مخمصه های عمیق تری خواهد شد.
* من به عنوان مسئول طراحی و اجرای تحریم ها، مطمئن هستم که فشار 
تحریم ها  بر ایران افزایش خواهد یافت.                                    صفحه10

آمریکا، از تو گذشتیم
 تو هم ما را ببخش!


