
آگهی فراخوان 
مناقصه عمومی
 با ارزیابی کیفی

نوبتدوم

وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت آب منطقه ای هرمزگان

روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

شرکت ســهامی آب منطقه ای هرمزگان در نظر دارد عملیات اجرایی سد گابریک، 
تأسیســات وابسته و تکمیل راه دسترسی به ساختگاه سد را با شرایط ذیل از طریق مناقصه 

عمومی دو مرحله ای به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید.
لــذا از شــرکتهای دارای صالحیــت الزم دعوت می شــود از تاریخ درج ایــن آگهی در 
ســاعت های اداری و حداکثر تا مورخ 96/6/1 ضمن اعــالم آمادگی کتبی، جهت دریافت 
اســناد ارزیابی کیفی و اســناد مناقصه به ســامانه الکترونیکی تدارکات دولت به نشــانی

 www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
1- دستگاه مناقصه گزار: شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

2- مشاور: مهندسین مشاور الر
3- شرح مختصر عملیات: عملیات اجرایی سد گابریک و تأسیسات وابسته و همچنین 

تکمیل راه دسترسی به ساختگاه سد به طول 21 کیلومتر
4- محل اجرای پروژه: اســتان هرمزگان- 428 کیلومتری جنوب شرقی بندر عباس و 

88 کیلومتری شمال شرقی بندر جاسک
5- رشــته و پایه پیمانکار: پیمانکاران تأیید صالحیت شده پایه 1 رشته آب صادره از 

سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و دارای ظرفیت ریالی مجاز و تعداد کار مجاز.
6- مدت زمان اجرای کار: 36 ماه

7- برآورد هزینه اجرای کار: 1/380/356/187/112 ریال )براســاس فهارس بهای 
سد سازی و راه و باند سال 96(

8- مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: مبلغ 19/600/000/000 ریال است که باید 
بــه صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد، همراه با ســایر اســناد مناقصه در پاکت 
»الف« به دســتگاه مناقصه گزار تسلیم شــود. مدت اعتبار تضمین فوق باید حداقل سه ماه 
از آخرین مهلت تســلیم پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و عالوه 

بر آن ضمانت نامه های بانکی باید طبق فرم های مورد قبول در اسناد مناقصه تنظیم شود.
9- تاریخ، مهلت، مبلغ و محل دریافت اســناد ارزیابی کیفی مناقصه گران و 
اسناد مناقصه: واجدین شــرایط می توانند ضمن واریز مبلغ 100/000/000 ریال به شماره 
حســاب ســیبا 2175085405003 بانک ملی شــعبه بندرعباس به نام شــرکت سهامی آب 
منطقه ای هرمزگان از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی سامانه یاد شده از تاریخ درج این آگهی 
و حداکثر تا مورخ 96/6/1 نسبت به خرید و دریافت اسناد ارزیابی و اسناد مناقصه اقدام نمایند.

10- تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران و اسناد 
مناقصه: مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسناد ارزیابی و اسناد مناقصه، ضروری است 
ضمن بارگزاری تصویر کلیه مدارک در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا پایان وقت اداری 
ساعت 15:30 روز دوشــنبه مورخ 96/6/20، اسناد مربوط را تکمیل و در پاکت الک و مهر 

شده به دبیرخانه محرمانه اداره حراست دستگاه مناقصه گزار تحویل و رسید دریافت دارند.
11- تاریخ بازگشــایی پیشــنهادات: پیشــنهادات واصله پــس از ارزیابی کیفی 
مناقصه گران رأس ســاعت 10 صبح مورخ 96/6/29 بازگشایی خواهد شد. حضور یک نفر 
نماینده از طرف هر یک از پیشــنهاد دهندگان با ارائه معرفی نامه معتبر، در جلســه افتتاح 
پیشنهادهای قیمت آزاد است. )تمامی فرآیند برگزاری مناقصه، از قبیل افتتاح پاکات، تعیین 

برنده و عقد قرارداد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت صورت می پذیرد.(
12- محل تأمین اعتبار: اعتبارات عمرانی

 www.hrrw.ir و http://iets.mporg.ir :13- سایت های منتشرکننده آگهی
www.setadiran.ir و

14- به پیشــنهادهای فاقد سپرده، ســپرده مخدوش، ســپرده کمتر از میزان مقرر، چک 
شــخصی و نظایر آن و یا فاقد امضاء، مشــروط، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از مهلت 

مقرر ارسال شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
15- هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

در مصرف آب صرفه جویی کنید

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1395/2/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین شد.

مهدی ایمان زاده فرد به شــماره ملــی 0080491375 به 

سمت بازرس اصلی و سیاوش قاسمی خلخالی به شماره ملی 

0063388741 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند.

مســعود خدیوزاد به شــماره ملی 1708876790 به سمت 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، مریم دیهیم جو به شــماره 

ملی 0051260328 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و 

سعید خدیوزاد به شماره ملی 0011008504 به سمت عضو 

هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند.

کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 

سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری 

با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

 با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران، انتخاب 

مدیران، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، تعیین وضعیت حق 

امضــاء، انتخاب بازرس انتخاب شــده توســط متقاضی در 

ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت ایران آذر آلومینیوم سهامی خاص
 به شماره ثبت 102490 و شناسه ملی 10101464348

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1395/3/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

مجید حســینعلی زاده خراسانی به کد ملی 1288727801 

به نمایندگی از شرکت گروه مهندسی و توسعه اقتصاد البرز 

فام به شناسه ملی 10320848349 به سمت رئیس هیئت 

مدیره و مدیر عامل، لطــف اهلل فروزنده دهکردی به کد ملی 

4621401701 به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه بامداد 

به شناسه ملی 10320848577 به سمت نایب رئیس هیئت 

مدیــره و خضراله حیدرزاده به کــد ملی 6269730244 به 

نمایندگی از شــرکت توســعه عمران رهاد به شناســه ملی 

10320401904 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.

کلیه اوراق و اســناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و 

بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر یکی 

از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شــرکت و سایر نامه های 

اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد.

با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین سمت مدیران، تعیین 

وضعیت حق امضاء انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق 

الکترونیــک شــخصیت حقوقی مرقــوم ثبــت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت حامی سرمایه اقتصاد سهامی خاص
 به شماره ثبت 433853 و شناسه ملی 10320846235

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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 

زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

موضوع شــرکت: واردات کلیه مواد و تجهیزات بهداشــتی و 

تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی و بیمارستانی و آزمایشگاهی 

و فروش و نصب و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشــکی 

و دندان پزشــکی و بیمارســتانی و آزمایشگاهی. )در صورت 

ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم.(

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

مرکز اصلی شرکت: تهران- خیابان شهید مطهری- خیابان 

شهید علی اکبری- پالک هشتاد و سه- واحد هفت

سرمایه شــرکت: مبلغ 2/000/000 ریال منقسم به 1000 

سهم 2000 ریالی با نام می باشد که مبلغ 2/000/000 ریال 

توسط موسســین طی گواهی بانکی شماره 73/3616/136 

مــورخ 1395/4/2 نزد بانک صادرات ایران شــعبه شــهید 

هادی پور پرداخت گردیده است.

اولین مدیران شرکت:

1- سیدمهدی شــمس خو به شماره ملی 0076193152 به 

ســمت نائب رئیس هیئت مدیــره و 2- ملک فرهاد حضرت 

بــه شــماره ملی 2297437781 بــه ســمت مدیرعامل و 

عضــو هیئت مدیــره و 3- حســن قهــاری به شــماره ملی 

0439840562 به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند. 

دارنــدگان حق امضاء کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور 

شرکت با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و امضای 

یکــی از اعضــای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 

خواهد بود و اوراق عــادی و اداری با امضای یکی از اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بازرس اصلی و علی البدل: ســونیا خدابخشی سورشجانی به 

شماره ملی 1970252642 به عنوان بازرس اصلی و شهیاد 

علی اکبر ســلطان به شــماره ملی 0452889741 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان برای درج آگهی های شــرکت 

انتخاب شد.

)ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزلــه اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.(

تأسیس شرکت سهامی خاص فارس کیمیا طب آریا در تاریخ 1395/5/20 
به شماره ثبت 496516 به شناسه ملی 14006071032 

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

ثبــت و امضا ذیل دفاتــر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 
زیر جهــت اطالع عموم آگهی می گردد. - موضوع شــرکت: انجام 
کلیــه امور فنی، مهندســی، تولیدی، صنعتــی و بازرگانی، اعم از 
»تحقیقات، طراحی، ســاخت و تولید، راه اندازی خط تولید، احداث 
کارخانه، مشــاوره، انتقــال تکنولوژی، نصب و راه انــدازی، تعمیر 
و نگهداری و خدمات پشــتیبانی« در زمینه: »کلیه دســتگاهها و 
تجهیــزات الکترونیکی، مخابراتی، کنترلی، برق قدرت، مهندســی 
پزشــکی، اتوماســیون صنعتــی، ابزاردقیق، مکانیــک، رباتیک و 
مکاترونیــک، ماشــین آالت و تجهیزات صنعتی، مهندســی مواد، 
نرم افزار و ســخت افزار رایانه و دســتگاههای جانبی مربوط به آن، 
تجــارت الکترونیک و تکنولــوژی اطالعات )آی تــی(«. همچنین 
بازرســی کاال و کنترل کیفیت و صدور و مشاوره کیفی استاندارد، 
داللی و حق العمل کاری و اخذ نمایندگی از شــرکت های داخلی و 
خارجی، اعطای نمایندگی به داخل و خارج کشور، شرکت در کلیه 
نمایشگاههای داخلی و خارجی، صادرات و واردات، خرید و فروش 
و تهیه و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، بازگشایی ال سی برای 
شــرکت نزد بانکهای معتبر داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه 
اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و بین المللی، اخذ وام و اعتبارات 
از کلیه بانکهای معتبر داخلــی و خارجی به صورت ارزی و ریالی، 
ترخیص کاال از گمرکات داخلی، شرکت در کلیه مناقصات و پیمانها 
و مزایــدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی و به طور 
کلی هرگونه فعالیت مجاز که مرتبط با موضوع شــرکت باشد. )در 
صورت ضرورت قانونی، انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم 

از مراجع ذیصالح(. - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
- مرکز اصلی شرکت: تهران شمس آباد باالتر از میدان ملت خیابان 
غفاری پالک 3 کد پســتی 1673935743- سرمایه شرکت: مبلغ 
3/000/000/000 ریــال منقســم به 100 ســهم 30/000/000 
ریالی که تعداد 100 ســهم با نام و 0 ســهم آن بی نام می باشد که 
مبلغ 1/050/000/000ریال توســط موسسین طی گواهی بانکی 
شماره 95/813/374 مورخه 95/6/8 نزد بانک سامان شعبه دولت 
پرداخت گردیده اســت و الباقی ســرمایه در تعهد صاحبان سهام 
می باشــد. - اولین مدیران شــرکت: خلیل ابراهیمی شنگل آباد به 
شــماره ملی 0450313697 به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره- مهری آسایش دوست نوبر به شماره ملی 1375574231 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره- مریم فرمهینی فراهانی به شماره 
ملی 0083036768 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال 
انتخاب گردیدند. - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهدآور شرکت به امضای آقای خلیل ابراهیمی شنگل آ باد همراه با 
مهر شــرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای خلیل ابراهیمی 
شنگل آباد همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. - اختیارات نماینده 
قانونی: طبق اساسنامه- بازرس اصلی و علی البدل: سلمان باستانی 
به شماره ملی 0073290841 به عنوان بازرس اصلی- لیال کرمانیان 
مجرد به شــماره ملی 0073863777 به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یک ســال انتخــاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشــار 
کیهان برای درج آگهی های شــرکت انتخاب گردید. )ثبت موضوع 

فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.( 

تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت الکترونیک برفر در تاریخ 1395/6/23 
به شماره ثبت 498333 به شناسه ملی 14006170135 

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

سال هفتادو ششم   شماره ۲۱۶۹۷   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(سه شنبه ۲4 مرداد ۱3۹۶  ۲۲ ذیقعده ۱43۸   ۱5 آگوست ۲0۱۷

صفحه2

يادداشت روز
خبر ويژه

* رشد 130 درصدی واردات خودرو در 3 ماهه نخست 

امسال.

* برخالف ادعای نوبخت، بانک مرکزی از کســر بودجه 

28 هزار میلیارد تومانی خبر داد.

* با گذشــت 3 ماه از حادثه، وعده هــای دولت درباره 

قربانیان معدن یورت آزادشهر، هنوز عملی نشده است.

* فرشــاد مؤمنی: توهم دولت در عــدم نیاز به برنامه، 

نگران کننده است.                                     صفحه۴

معاونوزیرراه:

سرمایه گذاری در بخش مسکن
مشکل بیکاری را حل می کند

صفحه2

میل این ناقه
کوی لیلی نیست!

محمدهاشمی:وزیرانصنعتواقتصاد
نقطهضعفکابینهجدیدهستند

باصدورحکمیازسویرهبرانقالبصورتگرفت

انتصاب رئیس و اعضای جدید
مجمع تشخیص مصلحت نظام

* گزارش کم سابقه فاکس نیوز از خرید مقامات آمریکایی 

توسط سعودی ها.

* روســتای میرزا اولنگ آزاد شــد، کابل: انتقام خون 

شیعیان را گرفتیم.

* محمد 5 ســاله، نخستین قربانی آلودگی آب در غزه 

جان باخت.     

* میدل ایست: عربستان برای خروج از جنگ یمن  دست 

به دامان آمریکا شده است.                                   صفحهآخر

نشریهویک:

 آقای ترامپ! التماس می کنیم
 دهانت را ببند و از کره شمالی حرفی نزن

ناآرامی های شارلوتزویل به سراسر آمریکا کشیده شد
مردم شعار »سرنگون باد رژیم« سر می دهند

* پیش بینی سی ان ان تحقق یافت و ناآرامی های شهر »شارلوتزویل« به سایر شهرهای آمریکا هم کشیده شد.
* در برخی شهرها مثل سیاتل، پلیس با شلیک نارنجک های دودزا و استفاده از اسپری فلفل و باطوم، معترضان را 

به شدت سرکوب و بسیاری را دستگیر کرد.
* در آتالنتا حتی مردم شــعار »مردم می خواهند رژیم آمریکا ســرنگون شــود« ســرداده و علیه نژادپرستی در 

کشورشان شعار دادند.
* با روی کار آمدن ترامپ، نژادپرســتان آمریکا جان تازه ای گرفته اند و راحت تر از گذشــته به غیرسفیدپوستان، 
مهاجران و به ویژه مسلمانان حمله می کنند.                                                                      صفحهآخر

خطاببهرژیمصهیونیستی

سیدحسن نصراهلل: بعد از تأسیسات آمونیاک حیفا
تأسیسات هسته ای دیمونا را می زنیم

روزشماربیتدبیری
درموضوعجمعیت

صفحه۸

*رهبرمعظمانقالباسالمیدرحکمیرئیس،دبیرواعضایمجمع
تشخیصمصلحتنظامرابراییکدوره۵سالهمنصوبکردند.

دمحمودهاشمیشاهرودیرابهریاست *آیتاهللآقایحاجســیّ
وجنابآقایدکترمحســنرضاییرابهدبیریمجمعتشخیص
مصلحتواشــخاصحقوقیوحقیقینامبــردهدر]حکم[رابه

عضویتآندردوره۵سالهجدیدمنصوبمیکنم.
*حضراتآقایانرابهحضورواتقانودّقتدرتشخیصمصلحتو
نیزبهصالحوسدادوانصافدعوتمیکنموتوفیقوهدایتالهی

رابرایخودوآنانمسئلتمینمایم.
*بهحکمتجربههایارزندهموجود،تغییراتیدرســاختارومحتوا
ضروریمینمایدکهعمدتاعبارتنداز؛سامانبخشیدنبهمجموعه
سیاســتهایکّلیوبازنگریدرعناوینونیزدرفرآیندتعیینو
تنظیمآن،سامانبخشیدنبهمسئلهنظارتبراجرایسیاستهاو

سازوکارالزمبرایارزیابیکارآمدیواثربخشیسیاستها.
*ایجادانسجامکاملدرساختارتشکیالتیومدیریتیوتمرکز
برنامههابراساسآئیننامهمصّوبوچابکسازیتشکیالتوحذف
بخشهایموازیوغیرضرورازدیگرمواردیاستکهدرحکمرهبر

معظمانقالببهآنهااشارهوتاکیدشدهاست.
*رئیسستادکلنیروهایمســلح،سیدابراهیمرئیسی،مجتهد
شبســتری،احمدتوکلی،ســّیدمحمدصدر،محّمدباقرقالیبافو
سّیدمحّمدمیرمحّمدیبهاعضایجدیدمجمعتشخیصمصلحت
افزودهشدهاند.صفحه۳

* دبیــرکل حزب اهلل: تاسیســات دیمونــا از مخازن 
آمونیاک حیفا خطرناکتر است! پس بهتر است اسرائیل 

تأسیسات دیمونا را هم جمع کند.
* اســرائیل امروز برای فشــار به حــزب اهلل به ترامپ 

متوسل می شود.

* زمانی اسرائیلی ها اصال لبنان را به حساب نمی آوردند 
امــا اکنون به وجود یک درخــت در مرز هم اعتراض 

می کنند چون می ترسند.
* اســرائیل بیش از همه نگــران پیروزی های جرود، 
عرسال و فلیطه شد.                           صفحهآخر


