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مناقصه
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رتبه 
مورد 
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نوع مناقصه
محل دریافت اسناد، 

تحویل و گشایش 
پیشنهادات

تعمیر و نگهداری و رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع 
آب و خطوط انتقال آب شهرهای اقبالیه، چوبیندر، 

خیرآباد، محمودآباد، کوهین و سیردان، 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 در شبکه آب و عملیات لوله گذاری و اصالح شبکه 

توزیع آب و انجام خدمات امور مشترکین سیردان.

داخلی12/006/182/000106/000/000
حداقل 
پایه 5 
رشته آب

نشانی مناقصه گزاردومرحله ای

 نوبت دوم 

آگهی  فراخوان مناقصه عمومی 
 )94/19(

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری استان قزوین

شرکت آب و فاضالب 
استان قزوین)سهامی خاص(

شرکت آب و فاضالب استان قزوین )مناقصه گزار( در اجرای قانون برگزاری مناقصات در نظر دارد اجرای پروژه مشروحه ذیل را با مشخصات و 
شــرایط تعیین شده، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید، لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیتی که تمایل به شرکت 
در این مناقصه را دارند دعوت می گردد به منظور خرید اســناد مناقصه از تاریخ 1394/6/4 لغایت 1394/6/10 با در دســت داشتن فیش واریزی به 
مبلغ 300،000 ریال به حســاب شــماره 4046865589 و شناسه 370008027103 بانک ملت شــعبه چهارراه ولیعصر قزوین به نام شرکت آب و 
فاضالب استان قزوین در ساعات اداری روزهای غیرتعطیل به واحد قراردادهای این شرکت مراجعه و پیشنهادات خود را نیز تا ساعت 14:45 مورخه 
1394/6/21 به واحد دبیرخانه این شــرکت تســلیم نمایند. ضمنا زمان بازگشایی پیشنهادات ساعت 11 مورخه 1394/6/22 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.

توضیحات: نوع تضمین شرکت در مناقصه به صورت یکی از انواع تضمینهای ذیل: 1- رسید وجه واریزی به حساب شماره 4046865589 این شرکت 
نزد بانک ملت شــعبه چهارراه ولیعصر »عج« قزوین 2- ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما 3- ضمانتنامه های صادر شــده از سوی مؤسسات 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( 
نشانی مناقصه گزار: قزوین، چهارراه ولیعصر»عج«، ابتدای بلوار آیت اهلل خامنه ای، کوچه گلستان پنجم، شماره 4 تلفن تماس: 02833349051-4
مدت اعتبار پیشنهاد قیمتها از تاریخ آخرین روز ارائه پیشنهادات به مدت 3 ماه می باشد و با نظر دستگاه مناقصه گزار تا 3 ماه دیگر قابل تمدید می باشد.

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

۹،۸و۱۲

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1393/10/08 و تاییدیه شــماره 932/15/312822 مورخ 93/11/26 
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد:
ب- صورت های مالی سال 1391 و سال 1392 به تصویب رسید.

با ثبت این مســتند تصمیمــات تصویب ترازنامــه و صورت های مالی 
انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 
مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن آرمان اسکان ایرانیان 
به شماره ثبت 180264 و شناسه ملی 10102224775

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

بارکد4046029

م الف101731

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مورخ 1394/3/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

مرجان کربالیی محمدمیگونی به شماره ملی 0453262244 
به عنــوان بازرس اصلی و خانم مریم کیانفر به شــماره ملی 
0064238407 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بازرس انتخاب شده 
توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 
مرقــوم ثبــت و در پایــگاه  آگهی های ســازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت رهیاب کنترل ایرانیان 
سهامی خاص به شماره ثبت 432275 

و شناسه ملی 10103931710

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

بارکد 4005531

م الف 101732

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 

1394/3/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ســرمایه شــرکت از مبلــغ 550000000000 ریــال به 

مبلغ 950000000000 ریال منقســم بــه 950000000 

ســهم 1000 ریالــی با نــام از طریق نقــدی افزایش یافته 

و مبلــغ 400000000000 ریــال بموجب گواهی شــماره 

33/265/316 مورخ 94/3/26 بانک تجارت شعبه بیمه ایران 

316 پرداخت گردیده اســت و ماده مربوطه در اساسنامه به 

شــرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش ســرمایه در 

تاریخ مذکور تکمیل امضاء گردیده است.

با ثبت این مســتند تصمیمات افزایش ســرمایه انتخاب شده 

توســط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن نطنز 
سهامی خاص به شماره ثبت 427352 

و شناسه ملی 10260054765

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

بارکد 3963261

م الف 101736

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1393/11/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محل شــرکت به آدرس تهــران- خیابان ولیعصر- 

روبروی پارک ملت- برج ســایه طبقه دهم واحد 2 

به کد پســتی 1967714749 تغییــر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمــات تغییر محل )تغییر 

نشــانی در یک واحد ثبتی( انتخاب شــده توســط 

متقاضی در ســوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت کلون درتک اریا 
سهامی خاص به شماره ثبت 215149 

و شناسه ملی 10102565302

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

بارکد 4060438

م الف 101724   

فراخوان مناقصه
نوبت اول

شرکت آب منطقه ای کردستان

شرکت آب منطقه ای کردستان در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات و 
آئین نامه اجرائی آن، مناقصه تهیه لوله و اتصاالت پلی اتیلن در سایز 200 میلیمتر 

مورد نیاز پروژه آبرسانی به شهر سقز با اطالعات مشروحه ذیل را برگزار نماید.
1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب منطقه ای کردستان - سنندج - 
خیابان پاســداران - جنب مهمانسرای جهانگردی - تلفن: 087-33622949-51 

و دورنگار 33622947
2- شرح مختصری از کار:

- لوله پلی اتیلن به قطر 200 میلیمتر و به طول 2100 متر.
- سه راهی جوشی فوالدی نمره 200 به تعداد 3 عدد.
- زانوی فوالدی جوشی نمره 200 به تعداد 31 عدد.

3- روش تامین مالی پروژه: از محل تملک دارائی های سرمایه ای )عمرانی(.
4- مدت پیمان: 2 ماه.

5- محل اجرای پروژه: استان کردستان - سقز.
6-  شرایط شرکت کنندگان: شرکت کنندگان بایستی تولیدکننده یا نماینده 

رسمی تولید کننده لوله های مذکور باشند.
7- تاریخ، مهلت و محل دریافت اســناد ارزیابی: واجدین شرایط می توانند، 
در ســاعت های اداری تا تاریخ 94/6/10 نسبت به ارسال نامه اعالم آمادگی با ذکر 
آدرس الکترونیکی و شــماره تلفن تماس، به شــرکت آب منطقه ای اقدام نمایند. 
اســناد و مدارک مناقصه فقط برای شرکت هائی که تا تاریخ مذکور بصورت کتبی 
اعالم آمادگی نموده اند، متعاقبا به آدرس قید شده در درخواست ارسال خواهد شد.
8- تاریخ، مهلت و محل تحویل اســناد مناقصه: شرکت کنندگان باید پس از 
دریافت و مطالعه اسناد مناقصه، حداکثر تا تاریخ 94/6/25، اسناد مربوط را تکمیل 

و در پاکت الک و مهر شده به شرکت آب منطقه ای کردستان تحویل نمایند.

با توجه به کمبود منابع آبی،صرفه جوئی در مصرف 
آب یک ضرورت همگانی است.

شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت آب منطقه ای کردستان

اداره کل نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان در نظر دارد پروژه های مشروحه زیر را بر اســاس بخشنامه 100/6405 مورخ 89/2/4 با 
فهرســت بها ابنیه سال 94 به مناقصه بگذارد لذا از کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط دعوت به همکاری می نماید. کلیه متقاضیان جهت 
دریافت اســناد با در دست داشتن معرفی نامه کتبی شــرکت و فیش واریزی به مبلغ 150000 ریال به حساب شماره 2170095417006 بانک ملی 
)صاحب حساب خزانه( نسبت به جهت خرید اسناد مناقصه به واحد قراردادهای اداره کل نوسازی مدارس واقع در بلوار شهید ناصر- جنب خبرگزاری 

جمهوری اسالمی ایران از تاریخ درج این آگهی به مدت چهار )4( روز مراجعه نمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها تا ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 94/6/24 به دبیرخانه اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان 
واقع در بلوار شهید ناصر- جنب خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران می باشد و پاکتهای مناقصه در تاریخ 94/7/4 روز شنبه در محل اداره کل نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان بازگشایی خواهد شد. این اداره کل در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مخدوش یا بدون مهر و امضاء مختار 

می باشد. ضمنا، هزینه درج آگهی برعهده برنده می باشد.
پیمانکاران محترم در صورت نیاز می توانند جهت رفع هرگونه ابهام در اسناد مناقصه در مهلت مقرر با واحد امور قراردادهای اداره کل نوسازی، توسعه 

و تجهیز مدارس استان هرمزگان به شماره تلفن 33350095-076 تماس حاصل نمایند.
نوع تضمینمبلغ تضمین به ریالمبلغ برآورد به ریالشهرستانعنوان پروژهردیف

1( ضمانت نامه معتبر بانکی به تاریخ 5/525/907/26424/000/000مینابتکمیل دبستان 6 کالسه دهو1
آخرین روز تسلیم پیشنهادها

2( واریز نقدی به شماره حساب تمرکز 
وجوه سپرده 2173065410007 

بانک ملی شعبه دارایی

1/579/710/42112/000/000سیریکتکمیل دبستان 3 کالسه کلنگی پایین2

1/954/530/74313/000/000سیریکتکمیل دبستان 6 کالسه کردر3

آگهی مذکور در ســایت اطالع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir و اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان به 
نشانی http://www.nosazimadares.ir/hormozgan قابل رویت می باشد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
نوبت دوم شماره 94/8

روابط عمومی اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان هرمزگان

وزارت آموزش و پرورش
سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان

سال هفتادو چهارم   شماره ۲۱۱4۲   تکشماره 5000 ریال ۱6صفحهپنج شنبه 5 شهریور ۱394   ۱۲ ذیقعده ۱436   ۲۷ آگوست ۲0۱5

يادداشت روز خبر ويژه

 * راجح صابر عبود الموسوی: ما هرگز مواضع تاریخی 
دولت و ملت ایــران در حمایت از دولت و ملت عراق 
را فراموش نخواهیم کرد، چرا که ایران یک تنه مقابل 

طرح استراتژیک تجزیه منطقه ایستاده است.
* معتقدیم که نباید در زمینه اصالحات سیاسی شتابزده 
عمل شــود و دغدغه های مرجعیت نیز در این باره باید 

مورد لحاظ قرار بگیرد.

* پیروزی هــای اصلــی در جنگ با داعش توســط 
نیروهای مســلح عراق و با پشتیبانی نیروهای مردمی 

صورت گرفته نه ائتالف ضد داعش.
* هیچ عاقلی در کره زمین وجود ندارد که نداند کدام 
کشــورها از داعش حمایت می کنند؛ نیازی به این که 
اســمی ذکر کنیم وجود ندارد همه این کشــورها را 
می شناسند.                                        صفحه11

با حضور رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی

ایران چک جدید
رونمایی شد

بازگشــایی  زودی  بــه  ســامرا  مســیر   *
خواهد شد.

گــران آزاد  ارز  همپــای  دولتــی  ارز   *
 می شود.

* نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس: وزیر علوم 
در پرونده بورسیه ها به مجلس پاسخگو نیست.

* واردات شیر خشک مطلقاً ممنوع شد.
صفحات4و15

سفیر عراق در گفت وگو با کیهان:

ایران یک تنه مقابل تجزیه کل کشورهای منطقه ایستاده است

کنگره در پی تشدید تحریم ها
بهارستان تعطیل!

* بلومبرگ: نمایندگان کنگره در حال آماده کردن چندین طرح تحریم جدید علیه ایران هستند.
* تمامی این طرح ها ســرمایه گذاری اصلی خود را روی مســائل غیرهسته ای متمرکز خواهد کرد که باراک اوباما 

رئیس جمهور قول داده فشارها علیه تهران را در آن حوزه ها حفظ کند.
* »مــارک دابوویوتز« مدیر اجرایی »بنیاد دفاع از دموکراســی«: بحث درباره طرح های تحریمی جدید، می تواند 

حامل پیام هایی به بانک ها و شرکت های سرتاسر دنیا باشد.
* طرح های جدید، اساســاً به دنبال آن خواهند بود که خطرات ناشــی از توافق هــای بازرگانی و مالی با ایران را
 باال ببرند.                                                                                                                       صفحه2

صفحه2 صفحه2

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: پایان دادن به مذاکرات هسته ای 
یکی از کارهای بسیار مهمی است که انجام شده و امیدواریم که اگر 

در این زمینه برخی مسائل و مشکالتی هم وجود دارد، برطرف شود.
* گزارش های مسئوالن باید بگونه ای باشد که مردم آنها را با توجه به 

واقعیات زندگی خود، تصدیق کنند.
* از اول انقالب تا امروز دشمنی صهیونیست ها و آمریکایی ها با انقالب 
و جمهوری اسالمی کم نشده است و این واقعیت نباید به هیچ وجه در 

ذهن مسئوالن کمرنگ شود.
*  همه مسئوالن »سیاسی، اقتصادی، فرهنگی« باید توجه کنند که مطلقًا 
در نقشه طراحی شده دشمن قرار نگیرند و تصمیمات آنها خواسته یا 

ناخواسته به اجرای بسته مورد نظر بیگانگان کمک نکند.
* باید در هر شــرایطی در اتخاذ مواضع انقالبی صراحت داشــت و 
صریح و بدون رودربایســتی، در مقابل دشمن مواضع انقالب و مبانی 

امام بزرگوار را بدون ترس و خجالت بیان کرد.
*  در همه کشــورهای دنیا، از محصوالت فرهنگی مراقبت می شــود 
بنابراین اگر برخی تولیدات اعم از نمایشی و مکتوب، با مبانی و اصول 

در تضاد هستند بدون رودربایستی جلوی آنها را بگیرید.
* در این جلسه رئیس جمهور و تعدادی از وزرا گزارشی از روند حرکت 
دولت و وزارتخانه های تحت مسئولیت خود ارائه کردند.          صفحه3

در مصاحبه با المنار

بشار اسد: دوستان آمریکا هم
 به آمریکا اعتماد ندارند

* هشدار انصاراهلل: مردم عربستان از مراکز نظامی 
فاصله بگیرند.

* صف شکست خوردگان بحران سوریه پشت در 
کرملین.

* صدها عضو طالبان در افغانستان سالح های خود را 
زمین گذاشتند.

* ابراز تأسف سید حسن نصراهلل از ناتوانی دولت در 
حل مشکل زباله.                           صفحه آخر

رهبرانقالب در دیدار هیئت دولت تأکید کردند

خط قرمز اقتصادی 
فاصله طبقاتی و پایمال شدن فقرا
در بحث هسته ای، احتمال بی توجهی به اهداف دشمنان از جمله نگرانی ها و دغدغه هاست

ضربه اش را 
نخوریم!

مدیر مسئول کیهان در جمع بسیج رسانه:

دشمن نسخه نفوذ و تحریف امام)ره( را 
به دست گرفته است

صفحه14

عکس:حسین مرصادی

راز تأکید رهبر انقالب
بر صراحت دولتمردان مقابل دشمن


