
نوبتدومآگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 93/126

شرکتتوزیعنیرویبرقاستانقزویندر نظر دارد تابلوهای بارانی و فشار ضعیف مورد نیاز خود را از تولیدکنندگان و فروشندگان 
دارای تائیدیه از شرکت توانیر به شرح ذیل خریداری نماید.

*مح�لدریاف�تاس�نادوتحویلپیش�نهادها:قزوی��ن- چهارراه 
ولیعصر- ابتدای خیابان طالقانی حوزه س��تادی شرکت توزیع نیروی برق 

استان قزوین- طبقه دوم- امور تدارکات و انبارها
*ن�وعس�پردهش�رکتدرمناقص�ه: واری��ز ب��ه حس��اب س��یبا 
0105744804001 بنام ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان قزوین و یا 
ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر، چک تضمین ش��ده بانکی. به پیشنهادهای 
فاق��د امضاء، مش��روط، مخدوش، فاقد س��پرده، س��پرده های مخدوش، 
س��پرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و پیشنهاداتی که بعد از 

انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

* ضمنا دسترسی به خالصه اس��ناد مناقصه از طریق سایت این شرکت 
به نش��انی WWW.Qazvin-ed.co.ir شبکه اطالع رسانی معامالت 

توانیر و سایت ملی مناقصات امکانپذیر می باشد.

شرکتتوزیعنیرویبرق
استانقزوین

سپردهشرکتشرحاقالم
درمناقصه

تاریخدریافت
اسناد

تاریختحویل
تاریخبازگشاییاسناد

 40 دستگاه تابلوی بارانی 630 آمپر
 262،600،000
ریال )دویست و 

شصت و دو میلیون 
و ششصد هزار 

ریال(

93/9/23
 لغایت 
93/9/27

ساعت 10 روز 
سه شنبه 93/10/9

ساعت 14/45 
روز چهارشنبه 

93/10/10

 20 دستگاه تابلوی بارانی 400 آمپر
 10 دستگاه تابلوی بارانی 250 آمپر

4 دستگاه تابلوی فشار ضعیف 2500 آمپر
4 دستگاه تابلوی فشار ضعیف 1600 آمپر
2 دستگاه تابلوی فشار ضعیف 1250 آمپر

دفتر روابط عمومی
شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

ادارهکلراهوشهرسازیاستانقزوین درنظر دارد موارد مشروحه ذیل 
را به پیمانکاران واجد شرایط و تعیین صالحیت شده واگذار نماید.

لذا متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند برای دریافت اس��ناد مناقصه 
ب��ا در دس��ت داش��تن معرفی نامه جه��ت هر م��ورد از تاری��خ93/9/20 
لغای��ت 93/9/25 ب��ه نش��انی قزوی��ن- انته��ای بل��وار نوروزیان پش��ت 
صداوس��یما- اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان قزوی��ن اداره پیم��ان 
و رس��یدگی مراجع��ه و ب��رای کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن
 33659474-028 تماس گرفته و یا به سایت http://iets.mporg.ir یا

 http://Qazvinroad.ir مراجعه نمایند.
* مهلت تحویل اسناد تا ساعت13 تاریخ 93/10/6 به آدرس فوق می باشد.

* تضمین ش��رکت در مناقصه می بایس��ت به صورت اوراق مش��ارکت بی نام، 
ضمانتنام��ه بانکی و ی��ا واریز وجه به حس��اب 217632334004 بانک ملی 

مرکزی شعبه سبزه میدان در وجه اداره کل راه و شهرسازی باشد.
* هزینه اس��ناد مناقصه 200/000ریال فیش واریزی به حس��اب ش��ماره 

2176323306000 به نام اداره کل راه و شهرسازی می باشد.
* بازگشایی پاکات اسناد مناقصه در تاریخ 93/10/7 رأس ساعت11 صبح 

در اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین می باشد.
*احداثروش�ناییدرمحورتاکس�تان-همدانمقابلشهرنرجه
وروس�تایرادکانب�امبلغب�رآورد2/362/750/000ریالومبلغ

تضمین35/000/000ریال.
اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

آگهی تجدید مناقصه 93/14
 نوبت  دوم  یک مرحله ای

مجل��ه هفتگ��ی کیهان 
مطالب  حاوی  ورزش��ی 
تحلی��ل،  خواندن��ی، 
و  گ��زارش  مصاحب��ه، 
آخرین خبرها از ورزش 
ای��ران و جه��ان ام��روز 
)یکش��نبه- 23 آذر( در 
سراس��ر کش��ور منتشر 
خواه��د ش��د. در ای��ن 

شماره می خوانیم:
* تصمی��م قاطع و عمل��ی برای مبارزه با فس��اد در ورزش 
)چش��م انداز( دوپینگ و داللی در فوتب��ال پایه، حداقل به 
ان��دازه حریفان به فوتبال ای��ران احترام بگذاریم، 90 دقیقه 
گفت وگو با کیومرث هاش��می رئیس کمیت��ه ملی المپیک 
)ورزش ایران دچار س��کته فرهنگی شده اس��ت!(، والیبال، 
بسکتبال و اخبار فوتبال ایران و جهان، پوستر: نفت تهران، 

مهدی رجب زاده، منچستریونایتد

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی س��الیانه مورخ 
1393/2/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

صورت های مالی ش��امل ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 
منتهی به 1392/12/29 به تصویب رسید.

موسسه حسابرسی فاطر به شماره شناسه  ملی 10100188574 
به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به ش��ماره ملی 
3781840824 ب��ه عنوان بازرس علی البدل ش��رکت برای یک 

سال انتخاب گردیدند.
روزنام��ه کیه��ان به عن��وان روزنام��ه کثیراالنتش��ار جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت شمس ارتباطات پارس 
سهامی خاص به شماره ثبت 352317 

و شناسه ملی 10103984048

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

بارکد5848901

مالف124060

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1393/3/5تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

خان��م زهرا ماندن��ی ماربینی به ش��ماره مل��ی 0451908872 

ب��ه عنوان ب��ازرس اصلی و آقای س��عید صادقی به ش��ماره ملی 

0068663609 به عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی 

انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 

شد.

ترازنامه و حساب س��ود و زیان سال مالی منتهی به سال 1392 

بتصویب رسید.

اعض��ای هیئت مدی��ره برای مدت دو س��ال بقرار ذی��ل انتخاب 

گردیدند

آقای محسن س��رلک به ش��ماره ملی 0059518480 به سمت 

رئی��س هیئ��ت مدیره، خان��م مهری هوش��مند به ش��ماره ملی 

0054950449 ب��ه س��مت نای��ب رئیس هیئت مدی��ره و آقای 

محمدرضا هوش��مند به ش��ماره ملی 0058006311 به س��مت 

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت به امضاء مشترک 

دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت دارای اعتبار 

می باشد.

آگهی تغییرات شرکت پدیده دنیای تجارت 
سهامی خاص به شماره ثبت 207561 

و شناسه ملی 10102491650

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

بارکد5836155

مالف124062

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی س��الیانه مورخ 
1392/12/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
شد.

شناس��ه ملی  ش��ماره  ب��ه  آریان ف��راز  حسابرس��ی  مؤسس��ه 
10100522636 به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی س��وادلو 
به شماره ملی 053055594 به عنوان بازرس علی البدل شرکت 

برای یکسال انتخاب شدند.
ترازنامه و حس��اب سود و زیان سال مالی منتهی به 92/9/30 به 

تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت ثمرا 
سهامی خاص به شماره ثبت 424183 

و شناسه ملی 10320762671

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

بارکد5849904

مالف124061

  

ش�رکتآبوفاض�الباس�تانآذربایج�انش�رقیدر نظ��ر دارد عملی�ات
مرب�وطب�هنیرورس�انیبهچاهش�ماره5مس�کنمهرش�هرجدیدس�هند
را از مح��ل اعتب��ارات غیرعمران��ی و از طری��ق مناقص��ه )عمومی( به پیمان��کار واجد 
ش��رایط و دارای رتب��ه نی��رو واگ��ذار نماید. ل��ذا از کلی��ه واجدی��ن صالحیت دعوت 
می گ��ردد ظ��رف م��دت ده روز از تاری��خ درج آگه��ی ب��ا در نظ��ر گرفت��ن م��وارد 
ذی��ل، ب��ه آدرس تبریز- بل��وار 29 بهمن- جن��ب دانش��گاه تبریز- ام��ور قراردادها-
تلفن: 33304091-041 مراجعه و ضمن واریز مبلغ 200/000 ریال به حس��اب جام 
شماره 7221124733 بانک ملت باجه آب و فاضالب تبریز )کدشعبه 1342/5( و ارائه 
فیش آن به امور قراردادها، اس��ناد مربوطه را متعاقبا دریافت و در تاریخ قید ش��ده 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 پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء 

مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ب( مبلغ برآورد اولیه معادل: 645/697/320 ریال

ج( مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه معادل 64/569/732 ریال می باشد.
د( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

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

داده نخواهد شد.
www.abfa-azarbaijan.irسایت

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 130 سال 93

وزارتنیرو

شرکتسهامیآبوفاضالب
استانآذربایجانشرقی

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

 نوبت اول

  

ش�رکتآبوفاض�الباس�تانآذربایجانش�رقیدر نظر دارد عملی�اتمربوطبه
نگه�داریش�بکهفاضالبم�درنوس�نتی،اصالحش�بکهآب،نصبانش�عابات
آبوفاض�الب،ب�ازوبس�تکنت�ورواستانداردس�ازیانش�عاباتآبام�ورآب
وفاض�الباه�ررا از مح��ل اعتب��ارات غیرعمران��ی و از طری��ق مناقص��ه )عموم��ی( به 
پیمان��کار واج��د ش��رایط و دارای رتب��ه آب واگذار نماید. ل��ذا از کلی��ه واجدین صالحیت 
دع��وت می گ��ردد ظ��رف م��دت ده روز از تاری��خ درج آگه��ی ب��ا در نظ��ر گرفت��ن موارد 
ذی��ل، ب��ه آدرس تبری��ز- بل��وار 29 بهم��ن- جن��ب دانش��گاه تبری��ز- ام��ور قراردادها-

تلفن: 33304091-041 مراجعه و ضمن واریز مبلغ 200/000 ریال به حساب جام شماره 
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 پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت 

مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ب( مبلغ برآورد اولیه معادل: 4/415/950/000 ریال

ج( مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه معادل 252/478/500 ریال می باشد.
د( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ه�( پیش��نهاددهنده مکلف اس��ت معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ 
مذکور را به حس��اب بانکی ش��رکت واریز و حس��ب مورد ضمانت نامه یا رسید واریز وجه 
را ضمیمه پیش��نهاد به شرکت تس��لیم 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.irسایت

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 131 سال 93

وزارتنیرو

شرکتسهامیآبوفاضالب
استانآذربایجانشرقی

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

 نوبت اول

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1393/3/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

عملکرد مدیر تصفیه منتهی به س��ال مالی 92 به تصویب رسید. 
فیروز س��لمی به کدملی 723037616 بسمت مدیر تصفیه برای 

مدت 2 سال انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت کارپکس 
سهامی خاص به شماره ثبت 3889 

و شناسه ملی 10980202842

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

بارکد5628882

مالف123263

م��ورخ  فوق الع��اده  عموم��ی  مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
1393/5/30تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محل ش��رکت در واحد ثبتی تهران ب��ه آدرس تهران خیابان جمهوری 
اس��المی س��اختمان آلومینیوم پالک 792 طبقه دوازدهم واحد 1222 
کدپس��تی 1139736586  تغیی��ر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه 

بشرح فوق اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت پارس پرداز تلفن 
 سهامی خاص به شماره ثبت 378682

 و شناسه ملی 10320289641

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

بارکد5893804

مالف123258

سال هفتادو سوم q  شماره q 20945  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( یک شنبه 23 آذر q  1393 21 صفر q  1436 14 دسامبر 2014

* گاردین: داعش زیر نظر آمریکا و در زندان  بوکای 

عراق تشکیل شد.

* زی��ان 46 میلی��ارد دالری اتحادی��ه اروپا نتیجه 

همراهی با سیاست های ضد روسی آمریکا.

* جنبش »نمی توانم نفس بکشم« به لندن رسید.

* پیام پوتین به سیدحسن نصراهلل: همه سالح های 

پیشرفته روسیه در خدمت حزب اهلل لبنان است.

صفحهآخر

اعدام صدها عضو داعش
به جرم فرار از مقابل ارتش سوریه

* پ��رواز 9 پهپاد در رزمایش الی بیت المقدس 

بوشهر.

* قیمت ش��کر ب��ا موافقت دول��ت 10 درصد 

افزایش یافت.

* معاون وزیر راه و شهرس��ازی: مس��کن مهر 

موجب ساماندهی حاشیه نشینی شد.

* معاون نظارت بانک مرکزی س��وء اس��تفاده 

بانک ها از بنگاه داری را تایید کرد.  صفحات4و9

اختصاص 4 قطار فوق العاده 
برای بازگشت زائران در مسیر خرمشهر به تهران

یادامامراحلمانبهخیر

راه قدس از کربال آغاز شد
صفحه3

آنروزهادرگرماگرمجنگتحمیلی،وقتیامامراحلمان-رضواناهللتعالیعلیه-بااطمینانخبردادکه»راهقدسازکربالمیگذرد«،اگرچهاینخبربرایبرخیازدیرباوران،
عجیببهنظرمیرس�یدولیدلباختگانحضرتشمیدانس�تندهرجاهمه»مو«میبینند،اواز»پیچشمو«خبرمیدهدوآنجاکهنگاههابه»ابرو«دوختهاس�ت،پیرجماران
»اش�ارتهایابرو«رامیبیند.ازاینروی،آنوعدهراکهنایبمرادغایب-ارواحنالترابمقدمهالفداء-دادهبودازگوشس�ربهژرفایدلس�پردندودرانتظارآن،لحظههاو

روزهاوسالهاراشمردندتانوبتبهاربعینسال1393رسیدوطلیعهآنواقعهعظیمازکربالدمید...
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