
  

ش�رکت آب و فاضالب استان آذربایجان ش�رقی درنظر دارد عملیات مربوط به تأمین 
و تولی�د آب ش�هر تبریز و ش�هرها و روس�تاهای تابع�ه- نگه�داری و تعمیرات و 
بهره برداری از ابنیه و تجهیزات و تأسیس�ات موج�ود را از محل اعتبارات غیرعمرانی 
و از طری��ق مناقص��ه )عمومی( به پیمانکار واج��د شرایط و دارای رتبه آب یا تأسیس��ات و 
تجهی��زات واگذار نماید. لذا از کلیه واجدین صالحیت دعوت می گردد ظرف مدت ده روز از 
تاریخ درج آگهی با درنظر گرفتن موارد ذیل، به آدرس تبریز- بلوار 29 بهمن- جنب دانشگاه 
تبری��ز- امور قراردادها- تلفن: 33304091-041 مراجعه و ضمن واریز مبلغ 200،000ریال 
به حس��اب ج��ام شماره 7221124733 بان��ک ملت باجه آب و فاض��الب تبریز )کد شعبه 
1342/5( و ارائه فیش آن به امور قراردادها، اسناد مربوطه را متعاقباً دریافت و در تاریخ قید 
شده در اس��ناد، پاکت خود را تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. بدیهی اس��ت 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، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ب( مبلغ برآورد اولیه معادل: 26،750،000،000ریال
ج( مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه معادل 922،500،000ریال می باشد.

د( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ه�( پیش��نهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ 
مذکور را به حس��اب بانکی شرکت واریز و حس��ب مورد ضمانت نامه یا رس��ید 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.ir سایت

آگهی مناقصه عمومی 
شماره123 سال93

وزارت نیرو

شرکت سهامی  آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

 نوبت دوم

شرکت پاالیش گاز ایالم در نظر دارد موضوع ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
شماره مناقصه: 93/026

موضوع مناقصه: تأمین خودروهای سبک استیجاری
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 51/027/465 ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی به حساب 0100556652009 
بانک صادرات کد 190

تاریخ درج اسناد در سایت شرکت پاالیش گاز ایالم: 93/9/1
تاریخ آخرین مهلت عودت اسناد از جانب مناقصه گران: 93/9/23

تاریخ گشایش پاکات »الف« و فرمهای ارزیابی کیفی: 93/9/24
تاریخ گشایش پاکات مالی »ج«: 93/9/24

آدرس دریافت اسناد الکترونیک: www.nigc-igtc.ir - بخش مناقصه و مزایده
آدرس پس�تی مناقصه گ�زار: ای��الم / بخش چوار/ صندوق پس��تی 144-69361 / کد پس��تی 

6937181111 دبیرخانه رمز و محرمانه
* مناقصه گ��ران می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با شم��اره 2077، 2912076 - 0841 

)دبیرخانه کمیسیون مناقصات( تماس حاصل فرمایند.

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای

روابط عمومی شرکت پاالیش گاز ایالم

 نوبت اول
شرکت ملی گاز ایران

شرکت پاالیش گاز ایالم

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1393/4/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

موسس��ه حسابرس��ی و خدمات آگاهان تدبیر پارس��یان به 

شناسه ملی 21546459845 به سمت بازرس اصلی و آقای 

رض��ا جمالی به کد ملی 0452483409 به س��مت بازرس 

علی الب��دل برای مدت یک س��ال انتخ��اب گردیدند. آقای 

بهمن اصالنی به س��مت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 

325514358، آقای صمد عارفی راد به سمت مدیرعامل و 

عضو هیئت مدیره به شم��اره ملی 4989537432 و آقای 

رضا تربتی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 

0074746731 به س��مت اعضا هیئت مدیره برای مدت 2 

س��ال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت 

از قبیل )چک، س��فته، بروات( و قراردادها و عقود اسالمی و 

اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از 

اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بی بی کیو ایرانیان نوین
 سهامی خاص به شماره ثبت 431753

 و شناسه ملی 10320835721

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

بارکد 4672986

م الف 112282

 شرکت آب و فاضالب استان قزوین در نظر دارد در اجرای برنامه های 
عمومی و عمرانی دولت جهت ایجاد تاسیسات سه حلقه چاه آب آشامیدنی 
و مسیر خط انتقال، قسمتی از اراضی شهر آبیک، به مساحت 15400 متر 
مربع را مطابق کروکی ذیل طبق ماده 14 قانون تشکیل شرکت های آب و 
فاضالب و الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک دولت مصوب 
ش��ورای انقالب تملک نماید. علیهذا از کلیه مالکین و ذینفعان اراضی فوق 
دع��وت می شود از تاریخ نش��ر آگهی ظرف مدت یک م��اه برای توافق در 
میزان بهاء و تعیین کارشناس اختصاصی و مرضی الطرفین به واحد حقوقی 
شرکت آب و فاضالب اس��تان قزوین واقع در می��دان ولیعصر بلوار آیت اله 
خامنه ای- گلس��تان پنجم- پالک 4 مراجعه نمائید. شایان ذکر است عدم 
مراجع��ه هر ی��ک از مالکین و ذینفعان در مدت تعیین شده مانع از اجرای 

طرح تملک نخواهد گردید.

شرکت آب و فاضالب
استان قزوین )سهامی خاص(

 آگهی خرید
 و تملک اراضی 

 نوبت اول

روابط عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان قزوین

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1393/4/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

موسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شماره شناسه ملی 10100643383 
بازرس اصلی و خانم زهره شفیع دوست ش م 0054225418 به سمت 

بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان شرکت منتهی به سال 1392/12/29 

مورد تصویب قرارگرفت.

آگهی تغییرات شرکت ایران پتک
 سهامی خاص به شماره ثبت 53605 

و شناسه ملی 10100987346

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

بارکد 5056140

م الف 113955

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ 1393/7/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای احس��ان اصالنی به شماره کدملی 0014027836 به عنوان عضو 
هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.

روزنامه کیهان بعنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت تعیین شد.

آگهی تغییرات شرکت راما الکتریک 
سهامی خاص به شماره ثبت 135737 

و شناسه ملی 10220065607

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

بارکد 5039976

م الف 113964
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صفحه2

يادداشت روز خبر ويژه

فرمانده کل سپاه در همایش طالیه داران اقتصاد مقاومتی:

نباید عزت و اقتدار را در بیگانگان جست وجو کرد

* »پروفس��ور رودنی شکسپیر« اقتصاددان و نظریه پرداز انگلیسی: 
من مطمئن هس��تم که آمری��کا تنها تظاهر به مذاکره بر اس��اس 

حسن نیت با ایران می کند.
* چون دولت آمریکا توسط صهیونیست ها کنترل می شود هرگونه 
تواف��ق احتمالی نیز بین ایران و گروه 1+5 توس��ط دولت اوباما به 

راحتی نقض خواهد شد.
* تا زمانی که ایران مخالف توس��عه طلبی اسرائیل است آمریکا تن 

به توافق منصفانه با ایران نخواهد داد.
* اگ��ر توافقی هم صورت گیرد )که من ش��ک دارم( نباید انتظار 
داشت که آمریکا در عمل به آن متعهد باشد.            صفحه آخر

پاسخ عجیب به تحقیق و تفحص

کارمندان وزارت صنعت به دلیل همکاری
با مجلس اخراج شدند!

* انقالبی��ون بحرین خواس��تار تس��لیم آل خلیفه

 به نتایج همه پرسی مردمی شدند.

* پوتی��ن: اوکراین بهانه اس��ت اختالفات آمریکا با 

روسیه سیاسی است.

* فرمانده س��ابق ارتش صدام: یگان های داعش را

 افسران ما آموزش می دهند.

* 400 هزار نفر از کارکنان مراکز درمانی انگلیس در اعتراض  

به بحران اقتصادی دست از کار کشیدند.      صفحه آخر

کابینه رژیم صهیونیستی
الیحه نژادپرستانه »کشور یهود« را تصویب کرد

رودنی شکسپیر در مصاحبه اختصاصی با کیهان:

آمریکا توافق هم بکند به آن پا یبند نخواهد بود

صفحه2

نتیجه یک سال مذاکره با 5+1

کدخدا قابل اعتماد نبود
تحریم ها تمدید شد

*احم��د امیرآب��ادی رئی��س هیئ��ت تحقی��ق و تفح��ص از وزارت صنع��ت:                                   
روند تخلفات مطرح در گزارش هیئت تحقیق و تفحص همچنان ادامه دارد و 
ما تصمیم داریم که از طریق قوه قضائیه تخلفات را پیگیری کنیم.    صفحه10

در کنگره جهانی جریان های 
افراطی و تکفیری از دیدگاه 
علمای جهان اسالم مطرح شد

ماموریت داعش 
مبارزه با موج 

بیداری اسالمی 
است 

صفحه3

* سرلشکر جعفری: زیر بار زور نرفتن و باورهای دینی و اقتدار طلبی مردم ایران، مولفه قدرت است نه بحث های اقتصادی و نفت.
* اگر مسئولین روی مولفه های اصلی قدرت و اقتدار ملی تمرکز کنند، شرایط خیلی عوض می شود.

* تسلیم شدن آمریکایی ها در برابر اقتدار ایران، در رفتارشان در منطقه و مذاکرات معلوم است.
* امروز کل منطقه سرزمین های اشغالی تحت پوشش موشک های مقاومت است.

* جنگ ما فتح فلسطین را بدنبال خواهد داشت.                                                                              صفحه3

* مذاکرات هس��ته ای وین در حال��ی خاتمه یافت که پس از رایزنی های 
فش��رده نمایندگان ایران و گروه 1+5، توافقنامه ژنو تا 10 تیرماه س��ال 

1394 تمدید شد.
* برخی منابع اعالم کردند ایران در این مدت به طور متوس��ط ماهیانه 

700 میلیون دالر از دارایی های بلوکه شده خود را دریافت خواهد کرد.
* کیه��ان در تحلیل ه��ای خ��ود طی روزه��ای اخیر چنی��ن روندی را 
پیش بین��ی کرده بود؛ چرا که اساس��ا مس��ئله آمریکایی ه��ا با جمهوری 
اسالمی چیز دیگری است و در چنین شرایطی، ادامه توافق مبهم و بد ژنو 

بهترین گزینه برای آنهاست.
* بی بی س��ی: آزاد ش��دن 3/5 میلیارد دالر از ام��وال بلوکه شده ایران 
در مدت باقیمانده در مقابل 100 میلیارد دالر اموال بلوکه شده، بس��یار 

ناچیز است. 
* وزیر خارجه آمریکا: س��ال گذشته بحث غنی سازی 20 درصد بود اما 
االن در ایران غنی سازی بین صفر تا 5 درصد انجام می شود. ایران در واقع 

تعلیق  فعالیت ها را پذیرفته است. 
* سی ان ان: 1+5 حاضر به تغییر موضع خود نیست. 

* بر پایه برخی گزارش ها، دور بعدی مذاکرات هس��ته ای در 15 دسامبر 
)24 آذر( در مسقط در سطح معاونین وزرای خارجه و کارشناسان برگزار 
خواهد شد.                                                                 صفحه2

از ژنو آرزو 
تا وین واقعیت

هافینگتون پست: واقعیت خاورمیانه
تحلیل آیت اهلل خامنه ای را تأیید می کند

* مدیر مطبوعاتی دولت خاتمی حاال یک غلطی کرده!

http://www.yjc.ir/fa/news/5051495/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-15-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.yjc.ir/fa/news/5051495/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-15-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

