
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/10/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محل ش��رکت به آدرس تهران خیابان سنائی - کوچه هجدهم - پالک 
24 - طبقه زیر همکف کد پس��تی 1585885191 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت پارس نیکا سهامی خاص
 به شماره ثبت 230668

 و شناسه ملی 10102717283

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

بار کد 7829377

م الف 146906

ش�رکت آب و فاض�اب اس�تان آذربایجان ش�رقی  در نظ��ر دارد عملی��ات مربوط 
ب��ه بهره ب�رداری- نگهداری و انج�ام تعمیرات اصول�ی و منطبق ب�ا ضوابط فنی 
تصفیه خان�ه فاضاب مرند را از محل اعتبارات غیرعمرانی و از طریق مناقصه )عمومی( 
به پیمانکار واجد ش��رایط و دارای رتبه آب یا تأسیس��ات و تجهی��زات واگذار نماید. لذا از 
کلی��ه واجدین صالحیت دعوت می گردد ظرف مدت ده روز از تاریخ درج آگهی با در نظر 
گرفتن موارد ذیل، به آدرس تبریز- بلوار 29 بهمن- جنب دانشگاه تبریز- امور قراردادها-
تلف��ن: 33304091-041 مراجعه و ضم��ن واریز مبلغ 200/000 ریال به حس��اب جام 
ش��ماره 7221124733 بانک ملت باجه آب و فاضالب تبریز )کدش��عبه 1342/5( و ارائه 
فیش آن به امور قراردادها، اسناد مربوطه را متعاقبا دریافت و در تاریخ قید شده در اسناد، 
پاکت خود را تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. بدیهی است شرکت در رد یا قبول هر یک از 

پیشنهادات مختار خواهد بود. هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف( به پیش��نهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیش��نهاداتی که بعد از انقضاء 

مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ب( مبلغ برآورد اولیه معادل: 5/137/000/000 ریال

ج( مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه معادل 274/110/000 ریال می باشد.
د( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج است.

ه�( پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ 
مذکور را به حس��اب بانکی ش��رکت واریز و حسب مورد ضمانت نامه یا رسید واریز وجه 
را ضمیمه پیش��نهاد به شرکت تسلیم نماید. به پیش��نهادهای فاقد سپرده، سپرده های 
مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

www.abfa-azarbaijan.ir سایت

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 160 سال 93

وزارت نیرو

شرکت سهامی آب و فاضاب
استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

نوبت اول

اصالحیه نوبت اول و دوم 
فراخوان ارزیابی 

شماره 136 سال 93
پیرو انتش��ار فراخ��وان ارزیابی ش��ماره 136 س��ال 93 در 
خصوص مناقصه عملیات تکمیلی احداث ایستگاه پمپاژ 
مش�ترک آبرس�انی به مخازن ذخیره ائل گلی مرتفع و 
ولیعصر بدینوس��یله مح��ل تامین اعتب��ار مناقصه موضوع 
فراخ��وان فوق الذکر، از غیرعمرانی ب��ه عمرانی تغییر یافته و 
مهلت تکمیل و عودت اسناد ارزیابی توان اجرای کار از تاریخ 
نش��ر آگهی به مدت یک هفته تمدید می گردد. الزم به ذکر 

است که هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد.

شرکت سهامی آب و فاضاب
استان آذربایجان شرقی

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

1- نام و نشانی مناقصه گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گیالن به آدرس رشت 
گلسار روبروی پمپ بنزین

2- ش�رح مختصر موض�وع مناقصه، محل پروژه: اجرای ط��رح آماربرداری مبدا- مقصد 
جاده های اس��تان گیالن- انتخاب ش��رکت مجری در زمینه آمار که وظیفه برداش��ت آمار در 
قالب پرسشنامه و نیز ترددشماری از وسایل نقلیه در جاده های برون شهری را بر عهده داشته 
و می بایس��ت تجهیزات رفاهی و اداری و نیروی انس��انی موردنیاز که از س��وی کارفرما تعریف 
ش��ده است را قبل از تاریخ ش��روع طرح تهیه نموده و با ایجاد ایستگاه در نقاط اعالم شده از 
س��وی کارفرما طبق الگوهای تعریف شده )در محورهای استان گیالن(، در زمان اجرای طرح 
به پرسش��گری و ترددش��ماری از ناوگان عمومی )اتوبوس، مینی بوس و سواری کرایه(، ناوگان 
باری و س��واری ش��خصی در طی 4 ش��بانه روز بپردازد. همچنین بحث آم��وزش نیروها و نیز 
جمع آوری پرسشنامه ها مطابق دستور العمل های ارائه شده توسط شرکت مجری مدنظر است.
3- م�دت انجام کار: مدت قرارداد ش��ش ماه )مدت آمارگیری: 4 ش��بانه روز از 6 صبح 16 

اردیبهشت ماه 1394 الی 6 صبح 20 اردیبهشت ماه 1394(
4- مهلت و محل دریافت اس�ناد، تحویل پیش�نهادها و گش�ایش آنها: مهلت دریافت 
اس��ناد: حداکثر تا پایان ساعت اداری )13/30( روز پنج شنبه مورخ 93/11/23، از پایگاه ملی 
مناقصات کشور یا اداره برنامه ریزی اداره کل حمل و نقل و پایانه های گیالن به آدرس قید شده 
در بند 1. آخرین مهلت ارائه پیش��نهاد: حداکثر تا پایان س��اعت اداری )14/30(روز یکشنبه 
مورخ 93/12/3 به دبیرخانه اداره کل موصوف و زمان گشایش پاکت ها نیز راس ساعت 9 صبح 

روز دوشنبه مورخ 93/12/4 در دفتر مدیریت اداره کل برگزار خواهد شد.
5- میزان س�پرده شرکت در مناقصه: مبلغ 172/500/000 ریال به صورت فیش واریزی 
به حساب 2176374412002 سیبا نزد بانک ملی شعبه مرکزی رشت به نام اداره کل حمل و 
نقل و پایانه های استان گیالن یا به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه از آخرین 

مهلت ارائه پیشنهاد یا چک بانکی تضمین شده در وجه اداره کل موصوف.
6- میزان تضمی�ن انجام تعهدات: ده درصد مبلغ کل قرارداد به صورت ضمانتنامه بانکی 

در هنگام تنظیم قرارداد.
7- رتب�ه و رش�ته موردنیاز: دارا ب��ودن رتبه 1 الی 3 مرکز آمار ایران یا مراکز وابس��ته به 

پارک های علم و فناوری، پژوهشی- دانشگاهی و جهاد دانشگاهی الزامی می باشد.
8- به پیش��نهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر در 

فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
http://iets.mporg.ir :برای کسب اطالعات بیشتر رجوع کنید به سایت

اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گیالن

آگهی مناقصه 
عمومی یک مرحله ای
شماره 93/54/23

سازمان راهداری
 و حمل و نقل جاده ای کشور

اداره کل حمل و نقل 
و پایانه های استان گیان

دوم
ت 

نوب

به اس��تناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ 1393/4/8 

و مجوز شماره 932/107/1993 مورخ 93/9/12 اداره 

کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:

امراله زهری اسفندآبادی ش م 5039852061 به سمت 

رئیس هیئ��ت تصفیه و مدیر تصفیه، عذری س��یدیان 

اس��فندآبادی ش م 5039857209 نایب رئیس هیئت 

تصفیه و زهرا زهری اسفندآبادی ش م 2298784450 

به سمت منشی هیئت تصفیه انتخاب شدند.

 کلیه اس��ناد و اوراق مالی تعهدآور و قراردادها با امضا 

امراله زهری اسفندآبادی مدیر تصفیه و عذری سیدیان 

اس��فندآبادی نایب رئی��س هیئت تصفی��ه و در غیاب 

ایش��ان با امضا زهرا زهری اس��فندآبادی منشی هیئت 

تصفی��ه و مهر هیئت تصفیه معتبر اس��ت. اوراق عادی 

و نامه ها با امضای آقای امراله زهری اسفندآبادی مدیر 

تصفیه معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن مهر 
شماره یک منطقه چهار به شماره ثبت 

324924 و شناسه ملی 10103621355

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

بارکد 7776810

م. الف 146904

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1393/5/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: 

س��مت اعضای هیئت مدیره برای بقیه م��دت تصدی هیئت مدیره  به قرار 
ذیل تعیین گردید

 آقای مختار نورانی به ش��ماره ملی 5309787021 به سمت رئیس هیئت 
مدیره

 آق��ای محمدتقی ربیعی به ش��ماره ملی 0533906385 به س��مت نایب 

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی جنت سازان سهامی خاص 
به  شماره ثبت 60831 و شناسه ملی 10101058755

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

بارکد 7711241

م الف 146896

رئیس هیئت مدیره
 آقای  حس��ن ربیعی کدملی 0533841100 به س��مت مدیرعامل و عضو 

هیئت مدیره
کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اس��المی ب��ا امضاء آقایان مختار نورانی و حس��ن ربیعی 
همراه با مهر ش��رکت معتبر و اوراق عادی با امضاء هر یک از آقایان مختار 

نورانی، حسن ربیعی و محمدتقی ربیعی با مهر شرکت معتبر می باشد.

شرکت آب و فاضاب اس�تان قزوین درنظر دارد در اجرای برنامه های 
عموم��ی و عمرانی دولت جهت ایجاد تأسیس�ات ی�ک حلقه چاه آب 
آشامیدنی قسمتی از اراضی شهر قزوین، به مساحت 300 مترمربع 
را مطاب��ق کروکی ذیل طبق ماده 14 قانون تش��کیل ش��رکت های آب و 
فاضالب و الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک دولت مصوب 
شورای انقالب تملک نماید. علی هذا از کلیه مالکین و ذینفعان اراضی فوق 
دعوت می شود از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه برای توافق در 
میزان بهاء و تعیین کارشناس اختصاصی و مرضی الطرفین به واحد حقوقی 
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان قزوین واقع در می�دان ولیعصر - بلوار 
آیت اله خامنه ای- گلستان پنجم- پاک4 مراجعه نمائید. شایان ذکر 
اس��ت عدم مراجعه هر یک از مالکین و ذینفعان در مدت تعیین شده مانع 

از اجرای طرح تملک نخواهد گردید.

شرکت آب و فاضاب
استان قزوین )سهامی خاص(

آگهی خرید
 و تملک اراضی

  نوبت اول

روابط عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان قزوین

ش�رکت مخابرات اس�تان ف�ارس  در نظ��ر دارد نس��بت به خرید 
انواع مفصل حرارتی و روکش تعمیری براس��اس استاندارد شرکت 
مخابرات ایران و مش��خصات موجود دراسناد از طریق مناقصه عمومی 
ب��ه صورت صددرصد ریالی و با رعایت قانون حداکثر اس��تفاده از توان 
فنی و مهندسی و اجرایی کشور به صورت یکجا اقدام نماید، لذا از کلیه 

فروشندگان حقوقی داخلی واجد شرایط دعوت بعمل می آید.
متقاضیان جهت کس��ب اطالعات بیشتر به پرتال این شرکت به آدرس 

WWW.SHIRAZTEL.CO.IR مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه 
شماره 93/64 شرکت مخابرات استان فارس

شرکت مخابرات استان فارس
WWW.SHIRAZTEL.CO.IR

سال هفتادو سوم q  شماره q 20993  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( سه شنبه 21 بهمن q  1393 20 ربیع الثانی q  1436 10 فوریه 2015

خبر ويژهيادداشت روز

* سردبیر نیوزویک: جرج بوش شخصا دستور ترور 

مغنیه را صادر کرد. عماد

* س��رکوب وحشیانه انقالبیون بحرینی در چهل و 

سومین روز بازداشت شیخ علی سلمان.

* جنگ ت��ن به تن ارتش س��وریه ب��ا تکفیری ها 

درتونل های شهر دوما.

* کش��ورهای مرتج��ع عرب��ی یمن را ب��ه تحریم 

اقتصادی تهدید کردند.                        صفحه آخر

منابع رسمی در اسرائیل فاش کردند

فرار 50 درصد صهیونیست ها 
از خدمت سربازی

* کرباس��یان در پاسخ به س��وال کیهان از اقدامات 

جدید گمرک برای تسهیل صادرات خبر داد.

* واحدهای تولیدی برای صادرات کاالهایشان نیاز 

به حضور در گمرک ندارند.

* بهای نفت به باالی 59 دالر رسید.

تغیی��ر  کش��ور  در  خ��ودرو  ف��روش  ضواب��ط   *

می کند.                                          

صفحه4

در پی افزایش غیرمنتظره قیمت مرغ

صدای مرغداران هم درآمد
با گرانفروشان برخورد کنید

گرد و غبار نفس خوزستان را
به شماره انداخت

با تکذیب حکم رسمی

دولت از مواضع انقالبی اکرمی 
برائت جست !

رهبر انقاب دست واشنگتن را بست

جانکریبلوفمیزند
آمریکابهمیزمذاکرهنیازدارد

* مدارس در 10 شهر خوزستان از جمله اهواز تعطیل و فعالیت ادارات در 
این شهرستان از ساعت 10 صبح آغاز شد.

* گرد و غبار کم س��ابقه از دیروز 6 استان خوزستان، کردستان، آذربایجان 
ش��رقی و غربی، ایالم و کرمانش��اه را در بر گرفت و بسیاری از مدارس را در 
نوبت صبح به تعطیلی کشاند.                                              صفحه11

فردا در سراسر ایران آرزوهای آمریکا لگدمال می شود
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* دفتر سخنگوی دولت با ارسال نامه ای به رسانه ها مدعی 
ش��د مواضع حجت االسالم اکرمی ربطی به دولت نداشته 

و شخصی است!
* دفت��ر نوبخ��ت: جن��اب آق��ای اکرمی رئیس ش��ورای 
فرهنگی و امام جماعت مس��جد س��لمان فارسی است و 
هرچند که این مسجد در محوطه نهاد ریاست جمهوری 
واقع اس��ت، لیکن عناوین استفاده ش��ده در مورد ایشان 
نادرس��ت اس��ت، بنابراین نظرات ارائه شده توسط جناب 
آقای اکرمی ش��خصی بوده و منعکس کننده دیدگاه نهاد 

ریاست جمهوری و هیچ یک از ارگان های دولتی نیست.

* تکذیبیه تامل برانگیز نوبخت در حالی اس��ت که اکرمی 
دوم ش��هریور سال گذش��ته با حکم مرتضی بانک معاون 
کل سرپرس��ت نهاد ریاس��ت جمهوری به عنوان »رئیس 
ش��ورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری« و امام جماعت 
مسجد سلمان فارسی منصوب شد که عین این حکم نیز 

در سایت ریاست جمهوری آمده است.  
* مواضع قاطعانه حجت االسالم اکرمی علیه فتنه گران با 
عصبانیت ش��دید ضدانقالب و هجمه گسترده رسانه های 

آنان علیه وی روبرو شده است.                         
صفحه10

سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و بعثت دوباره مبارک باد

مخالفت رهبرانقالب با توافق دو مرحله ای شلیک به پاشنه آشیل آمریکا بود
* س��اعاتی پس از انتش��ار بیانات قاطع رهبر انقالب و مخالفت صریح 
ایش��ان با توافق دو مرحله ای که نقش��ه کاخ سفید را نقش برآب کرد، 
جان کری در بلوفی ش��تاب زده تهدیدک��رد در این صورت آمریکا میز 

مذاکره را ترک خواهد کرد!
* ج��ان ک��ری در حالی تهدید به ترک میز مذاک��ره می کند که ادامه 

مذاکرات تنها گزینه پیش روی آمریکاست.
*برخ��الف اظهارات چند روز پیش دیوید کوهن که دس��ت های ایران 
را در مذاکرات بس��ته اعالم کرده بود، اکنون آمریکاست که با مواضع 

قاطع رهبر انقالب دست های خود را بسته می بیند.
* ترک میز مذاکره از سوی آمریکا به معنای شکست مذاکرات است 
و اولین نتیجه آن لغو توافقنامه ژنو خواهد بود که مقامات آمریکایی آن 

را بزرگترین دستاورد خود می دانند.
* آمریکا غیر از ادامه مذاکرات گزینه دیگری ندارد و حمله نظامی که 

به عنوان گزینه بعدی از آن یاد می کند فقط یک بلوف است.
* توافق روی کلیات یعنی توافق روی آنچه درباره آن اختالفی نبوده و 
نیس��ت و این توافق غیر از کش دادن چالش و تمدید مذاکرات مفهوم 
دیگری ندارد.                                                                   صفحه3

* رهبرانقالب درباره مذاکرات حرف دل مردم را گفت
صفحه2* افشای کمک 20 میلیارد دالری ملک عبداهلل به کودتاچیان مصر صفحه2

فردا 
همه می آیند

االهرام: شکست داعش
شکست سناریوی آمریکا بود


