
دستگاهمناقصهگذار: شرکت آب و فاضالب مراغه
موضوعمناقصه:مربوط به بهره برداری و نگهداری خطوط انتقال و شبکه 

جمع آوری فاضالب مراغه
محلاجرا: شهر مراغه

محلتامیناعتبار: از محل اعتبارات جاری شرکت
مبل�غب�رآورداولیهمناقص�ه: 3/581/924/000ریال )س��ه میلیارد و 

پانصدو هشتاد و یک میلیون  و نهصدو بیست و چهار هزار ریال( 
مبلغسپردهش�رکتدرمناقصه: 170/000/000ریال )یکصدو هفتاد 

میلیون ریال(
حداقلرتبهموردنیازشرکتدرمناقصه:رتبه 5 آب

مهلتدریافتاسناد: 93/6/11 )تا ساعت 14(
محلدریافتاس�نادوارائهپیش�نهادات: امور حقوقی و قراردادهای 

شرکت آبفای مراغه به شماره تماس: 041-37228911-12
تاری�خومحلتحویلاس�ناد: ش��رکت کنندگان می توانند پیشنهادات 
خود را تا ساعت 9/30 روز شنبه مورخه 93/6/22 به دبیرخانه آبفای مراغه 

در قبال اخذ رسید تحویل نمایند.
تاری�خبازگش�ائيپاکات: 93/6/22 )س��اعت 10( محل ش��رکت آب و 

فاضالب مراغه اتاق جلسات
دستگاهنظارت: حوزه معاونت بهره برداری و توسعه شرکت

هزینهخریداس�ناد: 300/000ریال )سیصدهزار ریال( می باشد که باید 
به حساب شماره 0106370474006 بانک ملی شعبه مراغه واریز و فیش 

نقدی جهت تحویل اسناد ارائه گردد.
- به پیش��نهادات فاقد امضاء، مش��روط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعداز 

مدت مقرر این آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
� ضمن��ا هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باش��د و 
شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و سایر اطالعات 

و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
http://iets.mporg.irسایتملیمناقصات
http://tender.bazresi.irسایتسامانهکشوری
www.abfa-maragheh.irسایتآبوفاضالبمراغه

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 93/3/2 

وزارتنیرو

شرکتآبوفاضالبمراغه
سهامیخاصشمارهثبت2443

شرکت آب و فاضالب مراغه

 نوبت دوم
دستگاهمناقصهگذار: شرکت آب و فاضالب مراغه

موضوعمناقصه:امورخدماتی و پشتیبانی و کارگر یدی شرکت آب و فاضالب مراغه
محلاجرا: شهر مراغه

محلتامیناعتبار: از محل اعتبارات جاری شرکت
مبلغبرآورداولیهمناقصه: 987/803/681ریال )نهصدو هشتاد و هفت 

میلیون وهشتصد وسه هزار و ششصدوهشتاد و یک ریال( 
مبلغسپردهشرکتدرمناقصه:50/000/000ریال )پنجاه میلیون ریال(

حداقلرتبهموردنیازش�رکتدرمناقصه: شرکت ثبت شده و دارای 
پروانه کس��ب از وزارت بازرگان��ی و اتحادیه مربوطه و صالحیت دار از اداره 

کار و امور اجتماعی
مهلتدریافتاسناد: 93/6/11 )تا ساعت 14(

محلدریافتاس�نادوارائهپیش�نهادات: امور حقوقی و قراردادهای 
شرکت آبفای مراغه به شماره تماس: 041-37228911-12

تاری�خومحلتحویلاس�ناد: ش��رکت کنندگان می توانند پیشنهادات 
خود را تا ساعت 9/30 روز شنبه مورخه 93/6/22 به دبیرخانه آبفای مراغه 

در قبال اخذ رسید تحویل نمایند.
تاری�خبازگش�ائيپاکات:93/6/22 )س��اعت 11( محل ش��رکت آب و 

فاضالب مراغه اتاق جلسات
دستگاهنظارت: حوزه معاونت منابع انسانی و پشتیبانی شرکت

هزینهخریداس�ناد: 300/000ریال )سیصدهزار ریال( می باشد که باید 
به حساب شماره 0106370474006 بانک ملی شعبه مراغه واریز و فیش 

نقدی جهت تحویل اسناد ارائه گردد.
 - به پیش��نهادات فاقد امضاء، مش��روط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعداز 

مدت مقرر این آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - ضمنا هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باش��د و 
شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و سایر اطالعات 

و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
http://iets.mporg.irسایتملیمناقصات
http://tender.bazresi.irسایتسامانهکشوری
www.abfa-maragheh.irسایتآبوفاضالبمراغه

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 93/4/2 

وزارتنیرو

شرکتآبوفاضالبمراغه
سهامیخاصشمارهثبت2443

شرکت آب و فاضالب مراغه

 نوبت دوم

بارکد1394456

مالف71609

در تاریخ 1393/5/5 به شماره ثبت 458066 به شناسه ملی 
14004274284 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که 

خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت: بازرگانی، خرید و فروش، نمایندگی، تولید و 
بسته بندی، توزیع و پخش، صادرات و واردات کاالهای مربوط 
به مواد پالستیکی و ظروف یکبار مصرف پالستیکی و گیاهی 
و کیس��ه های پلی پروپیلن، نایلون و مصنوعات مرتبط با مواد 

پالستیکی
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت: 
تهران ش��هرری خیابان ش��یخ اکبری پالک 392 طبقه اول 

کدپستی 1841743681
س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000ریال منقس��م به 100 
س��هم 10000ریالی که تعداد 100 س��هم با نام و 0 س��هم 
آن بی نام می باش��د که مبلغ 350/000ریال توسط موسسین 
ط��ی گواهی بانکی ش��ماره 1242/138 مورخ 93/2/31 نزد 
بانک پارسیان شعبه دیلمان شهرری پرداخت گردیده است و 

الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.

اولین مدیران شرکت:
 امیرحس��ین صفائي مهربانی به س��مت رئیس هیئت مدیره 
اکبر صفائي مهربانی به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت 
مدیره و اکرم ش��مس مهربانی به سمت عضو هیئت مدیره به 

مدت دوسال انتخاب گردیدند.
دارن��دگان حق امضا: کلیه اوراق و اس��ناد به��ادار و تعهدآور 
ش��رکت با امضای مش��ترک اکبر صفائي مهربانی مدیرعامل 
و نایب رئیس هیئت مدیره و امیرحس��ین صفائي مهربانی به 
سمت رئیس  هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل:

آقای احس��ان اس��تبرقی به ش��ماره مل��ی 0493407138 
ب��ه عنوان ب��ازرس اصلی و آقای مجتبی عابدینی به ش��ماره 
مل��ی 0493218343 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.

تاسیس شرکت سهامی خاص ویرا توسعه پرن

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

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1393/3/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

آقای حمید جهانبان��ی ک.م 0048032336 به نمایندگی 
از طرف شرکت کش��اورزی و دامپروری بهاران بهشت  البرز 
ش.م 10320130226 بس��مت رئی��س هیئت مدیره، آقای 
س��یدمهدی حجازی ک.م 0036899518 ب��ه نمایندگی 
از طرف شرکت س��ینما مرمرین ش.م 10100576174 و 
آقای مصطف��ی لباف��ی ک.م 0045390193 به نمایندگی 
از ط��رف مجتمع اقتص��ادی کمیته ام��داد امام خمینی)ره( 
ش.م 14003163370 بس��مت عضو هیئت مدیره انتخاب 
گردیدن��د. امضای کلیه اوراق و اس��ناد تعه��دآور با امضای 
مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت 
و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تجارتی ایران برزگر 
سهامی خاص به شماره ثبت3823 

و شناسه ملی10980126036

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

بارکد1151737

مالف71602

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1393/4/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

آقای محمد آقاجانی فشارکی کدملی0042149312، آقای میالد آقاجانی فشارکی کدملی0064530612 ، خانم ندا آقاجانی 

فش��ارکی کدملی0058340051 و آقای مس��یح آقاجانی فش��ارکی کدملی0068443218 برای مدت دو س��ال بعنوان اعضا 

هیئت مدی��ره انتخ��اب و خانم مهناز قمی کدملی1285523296 به س��مت ب��ازرس اصلی و آقای حجت اله رئیس��ی کدملی 

3961464073 به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت دناپاک بویر سهامی خاص
 به شماره ثبت329838 و شناسه ملی10103693154

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

بارکد1632223

مالف71611
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تسلیت  می گوئیم

صفحه2 صفحه2

* ناوی پیالی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل: سرکوب مردم در فرگوسن یادآور دوران آپارتاید است.
* در بخش های زیادی از آمریکا آپارتاید در حال جان گرفتن است.

* پس از گذشت 11 روز از ماجرای قتل یک نوجوان سیاهپوست، اعتراضات ضد دولتی در فرگوسن ادامه دارد.
* یک هلی کوپتر پلیس هدف تیراندازی مردم خشمگین قرار گرفت.                                          صفحهآخر

* پ��در 8 ش��هید غ��زه خط��اب ب��ه نتانیاهو؛

از مقاومت دست برنمی داریم.

* طرف��داران الحوث��ی: دول��ت صنع��ا بای��د

برود.

* روس��یه: آمریکا به جای مداخله در کشورها 

به مشکالت داخلی خود بپردازد.

* پارلمان پاکس��تان در اسالم آباد به محاصره 

مخالفان نواز شریف درآمد.             صفحهآخر

دور تازه حمالت هوایی به غزه
مقاومت: اسرائیل را جهنم می کنیم

ساکنانفرگوسنباپلیسدرگیرشدند

سازمان ملل: سرکوب معترضان در آمریکا 
یادآور دوران آپارتاید است

دربازدیدازوزارتدفاعمطرحشد

تمجید وزیر خارجه
 از پیشرفت صنایع دفاعی کشور

* دکتر ظریف: حوزه دفاعی و صنایع ایران نه تنها برای دفاع کش��ور، بلکه 
برای پیشرفت صنایع مختلف نیز، فعالیت های عظیم و قابل توجهی را انجام 

داده است.
* ملت بزرگ ما با دارا بودن توان س��خت افزاری عظیم، این اطمینان را در 
خود تقویت کرده اند که به هیچ کشوری اجازه طمع و نفوذ به مرزهای ایران 
را ندهند.                                                                       صفحه3

بحران فرگوسن
 و انتظار از دولت

روحانی: دولت به رأی نمایندگان احترام می گذارد

دراقدامیباسمتوسویحمایتازدولت

مجلس شاخ فتنه را شکست

دی
صا

 مر
ین

حس
ها:

س 
ابهاماتسرپرستیعک

آقایمستعفیومعزول
* آمریکا خود را مستهلک نکند ایران قدرتمند به قبل از انقالب بر نمی گردد

* وعده احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی چرا عملی نشد؟!

* رئیس قوه قضائیه: جمع کردن 
جریان فتن��ه از کش��ور کار مهم 
دس��تگاه قضا ب��وده اس��ت و اگر 
کس��ی اصل فتنه را قبول داشته 
باشد، نباید اصحاب فتنه را به کار 

بگمارد.
* عادی س��ازی حضور چهره های 
فتنه در برخی رس��انه های کشور 

حرکتی برخالف امنیت است.

درجلسهمسئوالنعالیقضایی

آملی الریجانی: جمع کردن بساط فتنه
کار مهم دستگاه قضایی بود

* یک��ی از دالیل تالش برای تخریب دس��تگاه قضایی از س��وی نهادهای 
ضدانقالب و رس��انه های رس��می دولت های آمریکا و انگلیس نقش پررنگ 

قوه قضائیه در برخورد با فتنه است.
* قوه قضائیه با ادعاهای حقوق بش��ری از موازین ش��رعی و قانونی عدول
نمی کند.                                                                        صفحه2

* مجلس با 145 رأی موافق استیضاح و 110 رأی مخالف، فرجی دانا را 
از وزارت علوم برکنار کرد.

* مجلس نش��ان داد که در رأس امور اس��ت و تهدید و تطمیع در عزم 
آنها اثر ندارد.

* دفتر تحکیم وحدت، انجمن اس��المی دانش��جویان مس��تقل، جامعه 
اسالمی دانشجویان و بسیج دانشجویی از عملکرد نمایندگان و حساسیت 

آنها نسبت به رشد علمی کشور تشکر کردند.
* زاکان��ی، نماین��ده موافق اس��تیضاح: وزی��ر علوم در انتخاب رؤس��ای 

دانشگاه ها، برخالف نظر رئیس جمهور رفتار کرد.
* نادران، نماینده موافق اس��تیضاح: در دوره فرجی دانا، اخراجی هایی به 
دانشگاه بازگشتند که مفاسد اخالقی داشتند و برخی دانشجویان دختر 

از دست آنها خودکشی کرده بودند.
* هروی، نماینده مخالف استیضاح: اسناد حکایت از رشد علمی در 9ماه 

اخیر دارد.
* فرجی دانا: در خصوص رکود علمی، اگر خطایی از من س��ر زده، اقرار 

و اصالح می کنم.
* رئیس جمهور محمدعلی نجفی را به سرپرستی وزارت علوم و فرجی دانا 
را به عنوان مشاور علمی خود منصوب کرد.                      صفحات10و3


