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شرکت ســهامی آب منطقه ای گیالن درنظر دارد تأمیــن خدمات حفاظت فیزیکی 
موردنیــاز را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شــرح اطالعات مشــروحه ذیل 

واگذار نماید.
1- موضــوع مناقصه: حفاظت فیزیکــی از اموال، تجهیزات، ماشــین آالت، محوطه و 
تأسیســات مستحدثه ستاد شرکت، سد سفیدرود، ســد شهر بیجار و... به شرح خدمات 

مندرج در اسناد مناقصه
2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شــرکت سهامی آب منطقه ای گیالن- رشت 

بلوار امام خمینی.
3- تاریخ فروش اسناد: از تاریخ شــنبه مــورخ 94/12/8 لغایت پایان وقت اداری روز 

شنبه مورخ 94/12/15
4- محل فروش اســناد: رشــت- بلوار امام خمینی شــرکت ســهامی آب منطقه ای 
گیالن- ســاختمان مالی و پشــتیبانی- دفتر امور تدارکات و خدمات پشتیبانی- تلفن: 

01333660913
5- مهلت تحویل پاکات پیشــنهادات: تا ســاعت 10 صبح روز سه شــنبه مورخ 

94/12/25 در محل دبیرخانه حراست شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن
6- تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 94/12/25 در محل دفتر 

معاونت مالی و پشتیبانی
7- فروش اســناد مناقصه: اســناد مناقصه با مراجعه حضوری متقاضیان به آدرس 
مندرج در بند)4( و در قبال ارائه معرفی نامه و فیش واریزی 250/000 ریالی به حســاب 
شماره 2175084411006 درآمد متفرقه شرکت سهامی آب گیالن نزد بانک ملی شعبه 

گیل )کد3716( تحویل می گردد.
8- تضمین شــرکت در مناقصه: معادل 1/010/000/000 ریال می باشد که باید به 

یکی از طرق زیر صورت پذیرد:
الف( واریز به حســاب جاری ســیبا 2175084406002 نزد بانک ملی شعبه گیل )کد 

3716( بنام سپرده جاری شرکت آب منطقه ای بابت شرکت در مناقصه.
ب( ارائــه ضمانتنامه بانکی )درصــورت ارائه ضمانتنامه بانکــی حداقل مدت اعتبار آن 
از زمان برگزاری مناقصه می بایســت به مدت ســه ماه بوده و برای یک دوره دیگر قابل 

تمدید باشد.(
9- مدت اعتبار پیشنهادات: 3 ماه پس از آخرین موعد تسلیم پیشنهاد می باشد.

10- شرایط کلی شرکت کنندگان: شرکت کنندگان می بایست گواهینامه تأیید صالحیت 
معتبر فرماندهی پلیس پیشــگیری کشور را دارا بوده و مورد تائید مرکز حراست وزارت 

نیرو باشند، همچنین ارائه موارد ذیل الزامی می باشد:

نوبت دومآگهی مناقصه الف-ب-94-230 وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت آب منطقه ای گیالن

4- گواهی امضاء مجاز1- کپی برابر با اصل آگهی تأسیس شرکت، اساسنامه شرکت، آخرین تغییرات در روزنامه رسمی با تعیین صاحبان امضای مجاز شرکت

5- کد اقتصادی شرکت2- کد شناسه ملی شرکت

3- سابقه اجرای کار مشابه )حداقل دو مورد(

11- هزینه چاپ دو نوبت آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
شماره تماس دفتر امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت سهامی آب منطقه ای 

گیالن: 013-33660913

WWW.GLRW.IR            :آدرس اینترنتی شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن
WWW.WRM.IR                            :آدرس اینترنتی مدیریت منابع آب ایران

    iets.mporg.ir                       :آدرس اینترنتی پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شرکت سهامی  آب منطقه ای گیالن

آگهی مناقصه عمومی
 2 مرحله ای

* مناقصه گزار: کمیته ملی المپیک
*  موضوع مناقصه و شرح مختصر کار:

انجام امور راهبری عمومــی و  تخصصی آکادمی ملی المپیک از 
طریق شــرکت پیمانکار واجد صالحیت و دارای سوابق انجام کار 

مشابه و از طریق مناقصه عمومی
* محل، مهلت و نحوه دریافت و تحویل اسناد:

از روز سه شــنبه 94/12/11 تــا پایــان وقت اداری روز شــنبه 
94/12/15 بــا مراجعه به دبیرخانه کمیته ملی المپیک به آدرس 
بزرگراه نیایش، خیابان ســئول شــمالی جهــت دریافت دفترچه 
مناقصه و آخرین فرصت تحویل پاکات ساعت 15/30 روز دوشنبه 

94/12/17 می باشد.
* محل و زمان بازگشایی پیشنهادها:

پاکات پیشنهادی مناقصه  گران راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 
94/12/19 در محل کمیته ملی المپیک بازگشایی خواهد شد.

* سپرده شرکت در مناقصه

مناقصه گران می بایســت چک رمزدار و یا ضمانتنامه بانکی بدون 
قید و شــرط و قابل تمدید به دفعات را به مبلغ 100/000/000 
ریال و بنام کمیته ملی المپیک تهیه و در پاکت الف به دســتگاه 

مناقصه گزار تحویل نمایند.
مدت اعتبار پیشنهادها:

* مدت اعتبار پیشنهادها حداقل باید 90 روز باشد
* احتمال تغییر تاریخ ارسال پیشنهاد و تاریخ بازگشایی 

پاکات وجود دارد
*  آدرس دستگاه مناقصه گزار:

تهران- بزرگراه نیایش، خیابان سئول شمالی، کمیته ملی المپیک، 
تلفن 26203385،  فاکس 26203374 

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد
* کمیته ملی المپیک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها 

مختار می باشد.
نوبت اول آگهی 94/12/10    نوبت دوم آگهی 94/12/11

م الف 3854روابط عمومی کمیته ملی المپیک

  

شرکت آب و فاضالب شیراز در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه اجرای 10 کیلومتر 
شبکه فاضالب بصورت پراکنده در شهر صدرا شامل سایت داخلی مسکن مهر را بر اساس 
فهارس بها ابنیه و شــبکه جمع آوری و انتقال فاضالب ســال 1394 سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی کشور به شرح زیر به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
1- محل اجرا: شیراز

2- مدت اجرا: 14 )چهارده( ماه.
3- محل اخذ اســناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات: شــیراز - پــل حر - خیابان 
ساحلی شرقی - اداره مرکزی شرکت آبفا - دبیرخانه شرکت تلفن: 0713-2281156-8

4- برآورد اولیه: 20/887/582/392 ریال.
5- تاریخ شروع فروش اسناد: 94/12/11

6- تاریخ نهائی دریافت اسناد مناقصه توسط متقاضی: 94/12/19
7- تاریخ نهائی عودت اسناد مناقصه تکمیل شده توسط مناقصه گر: تا 

ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 95/1/17
8- تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 95/1/18 

در محل سالن کنفرانس شرکت
9- به مدارکی که فاقد امضاء، مشــروط، مخدوش و مدارکی که بعد از انقضاء 

مدت مقرر در این آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10- مناقصه به صورت یک مرحله ای با ارزیابی کیفی برگزار و اعتبار آن از محل 

بودجه جاری شرکت می باشد.
11- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 724/000/000 ریال

12- قیمت اسناد: 700/000 )ریال( واریز به حساب شماره 010569902004 
بانک ملی مرکزی بنام شرکت آب و فاضالب شیراز.

13- نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه های معتبر اعالم شده در اسناد مناقصه
14- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

15- هزینــه درج دو نوبــت آگهی در روزنامه عصر مــردم و یک نوبت روزنامه 
کیهان بعهده برنده مناقصه می باشد.

16- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
متقاضیان می توانند قبل از خرید اسناد و شرکت در مناقصه از طریق سایت های 
زیر اطالعات مناقصــه را دریافت نموده و اقدام به خود ارزیابی نموده و چنانچه 

امتیاز مناسبی در خودارزیابی کسب می نمایند. اسناد را خریداری کنند.
 www.tender.nww.co.ir ، وب سایت جهت اطالعات بیشتر آگهی مناقصه

www.abfa-shiraz.com ، http://iets.mporg.ir می باشد.
شــرکتها و پیمانکارانی که دارای رتبه بندی ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
کشــور در پایه 5 یا باالتر رشته آب بوده و مایل به شرکت در مناقصه میباشند 

می توانند با اعالم آمادگی کتبی نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
بــا توجه به الزام ثبت اطالعــات مناقصات در پایگاه ملی اطالع رســانی مناقصات کلیه 
شــرکت کنندگان در مناقصه می بایســت در پایــگاه مذکور به آدرس ذیــل ثبت نام و 

کدکاربری دریافت نمایند و همراه با پاکات پیشنهاد خود کدکاربری را تحویل دهند.
http://iets.mporg.ir

آگهی مناقصه عمومی
 به شماره 414/47336 

مورخ 94/12/9

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب شیراز

شرکت آب و فاضالب شیراز

بانک ملی اریان

مزایده شماره94/16
فروش امالک مازاد بانک ملی ایران 

»با شرایط ویژه و استثنایی«
متقاضیان خرید برای دریافت اطالعات بیشــتر از تاریخ 
1394/12/8 به پایــگاه اینترنتی بانــک ملی ایران به 

آدرس: www.bmi.ir مراجعه نمایند.

آگهی مفقودی
نظر به اینکه پروانه نشــر نشریه »نامه هنر« متعلق 
به دانشگاه هنر به شماره مجوز 124/10826 مفقود 
گردیده است، لذا بدینوسیله اعالم می دارد که مجوز 

فوق الذکر از اعتبار قانونی ساقط و باطل گردید.
م الف 3862

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1394/8/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 
شد.

اعضــای هیئت مدیــره برای مدت 2 ســال به قــرار ذیل انتخاب 
گردیدند:

علیرضا عرب احمدی به شماره ملی 0030765072
مهدی خرسند استانجین به شماره ملی 0066461685

ماشاءاهلل اسمعیلی به شماره ملی 3070100554
مســعود بهرامی نوید بــه شــماره ملی 3871043885 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای روح اله فراهانی به شماره ملی 0037199501 

به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های مالی، 
انتخاب مدیران، انتخــاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار 
انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقــی مرقوم ثبــت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت توسن خودرو آریا 
سهامی خاص به شماره ثبت361819 

و شناسه ملی 10104086603

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

بارکد 1064231

م الف 184833

پیرو آگهی تاســیس به شــماره مکانیزه 1394304009901053670 مورخ 
94/5/27 شعبه شرکت به نشانی بندر امام خمینی - جاده قدیم زیر پل - جنب 
تاسیســات بندری - کدپســتی 6357141516 از قلم افتاده که مراتب بدین 

وسیله اصالح می گردد.
با ثبت این مستند تصمیمات تاسیس شعبه داخلی )در صورتی که اساسنامه به 
هیئت مدیره تفویض کرده باشد(، درخواست آگهی تکمیلی )اصالحی( انتخاب 
شده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مارین ترابر جنوب آریا سهامی خاص
 به شماره ثبت 477662 و شناسه ملی 14005170178

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

بارکد 1038961

م الف 184839

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده مورخ 
1394/8/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- تعداد اعضای هیئت مدیره از 4 نفر به 3 نفر کاهش یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 

با ثبت این مســتند تصمیمات اصالح مواد اساســنامه در 
تصمیمات پیش بینی نشــده سامانه، کاهش/ افزایش اعضاء 
هیئت مدیــره انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق 
الکترونیک شــخصیت حقوقــی مرقوم ثبــت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تجهیز آب کاوه 
سهامی خاص به شماره ثبت479605 

و شناسه ملی 10980074216

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

بارکد 1080228

م الف 184829

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/10/1 
و مجوز شــماره 74771 مورخ 94/6/9 وزارت کشور تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: 
اساســنامه جدید مشــتمل بر 3 فصل و 43 ماده و 39 تبصره به 

تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
آدرس موسســه به تهران خیابان انقالب اســالمی خیابان قدس 
نبش خیابان ایتالیا شماره 98 طبقه سوم کد پ 1417743313 

تغییر یافت.
با ثبت این مســتند تصمیمات تصویب اساســنامه جدید، تغییر 
محل )تغییر نشــانی در یک واحد ثبتی( انتخاب شــده توســط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و 

درپایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات موسسه مجمع خیرین مسجدساز 
به شماره ثبت 29946 

و شناسه ملی 10320818632

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

بارکد 0255126

م الف 184830

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1394/8/25 و مجوز شماره 94/21720 مورخ 94/10/2 وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد محسنی نیا به شــماره ملی 0039502910 و آقای 
صادق نوری به شــماره ملی 5599392856 و آقای محمدعلی 
طاقداریان به شــماره ملی 4431416811 برای مدت دو ســال 
به ســمت اعضای هیئت مدیــره انتخاب گردیدنــد و نیز آقای 
محمدحســن اســکندری به شــماره ملــی 4284064487 به 
ســمت بازرس اصلی و آقای کــوروش قدیمی به شــماره ملی 
0055001246 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب شــدند. و روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر 

آگهی های شرکت انتخاب شد.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیران، انتخاب بازرس، 
انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، تصویب ترازنامه و صورت های مالی 
انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقی مرقوم ثبــت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت پخش محصوالت فرهنگی 
فرازنما رسانه سهامی خاص به شماره ثبت 
441043 و شناسه ملی 10320884324

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

بارکد 1333014

م الف 185059

سال هفتادو چهارم   شماره 21294   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(سه شنبه 11 اسفند 1394   21 جمادی االول 143۷   اول مارس 2016

صفحه2

يادداشت روز
خبر ويژه

نماینده پارلمان مصر به خاطر دیدار با سفیر اسرائیل 
کتک خورد

صفحه2

* »توفیق عکاشــه« نماینده پارلمان مصر پس از اینکه با ســفیر رژیم صهیونیســتی دیدار کرد از سوی یکی از 
نمایندگان پارلمان با کفش مورد حمله قرار گرفت.

* گروهی از نمایندگان پارلمان نیز اعالم کرده اند »توفیق عکاشه« را به دلیل این دیدار و برای اجرای تحقیقات به 
کمیته تحقیقات ویژه ارجاع می دهند.

* کمال احمد، عامل حمله به عکاشه: من با این کفش به صورت اسرائیل زدم.
* به دنبال وقوع این حادثه سفیر اسرائیل در مصر تالش کرد روابط بین این رژیم و مصر را »عادی« نشان دهد!

* به دلیل افزایش نفرت مردمی از اسرائیل در مصر، برخی رسانه های خبری از انتقال سفارت رژیم صهیونیستی به 
»مکانی امن« در قاهره خبر داده اند!                                                                                صفحه آخر

* علی الریجانی رئیس مجلس:  حضور یکپارچه ملت در انتخابات وزن ایران 
را در صحنه بین الملل باال برد و تلقی جدیدی در جایگاه ایران ایجاد کرد.

* عزیــز اکبریان نماینده کنونی و منتخــب مردم کرج: مجلس آینده باید 
مجلســی والیت مدار و مجلس استکبارستیز باشد و اقتصاد مقاومتی،  رونق 
تولید و صنعت و کشاورزی و گردشگری و خدمات و توجه به صادرات باید 

در اولویت کار این مجلس باشد.
* مهرداد الهوتی نماینده کنونی و منتخب مردم لنگرود: مجلس آینده باید 

مشکالت اقتصادی مردم را حل کند.

در اولین جلسه بهارستان پس از انتخابات مطرح شد

اولویت اصلی مجلس دهم
باید حل مشکالت اقتصادی و مبارزه با بیکاری باشد

* شهباز حسن پور بیگلری منتخب 
مــردم ســیرجان:  با انتقــادات و 
سؤاالت به جا و کارشناسی شده به 
دور از انتقــام و رانت، وزرا را برای 
کمک و عملکردی خوب به مجلس 
فرا خواهیم خوانــد که بگوییم ما 
ما  نیستیم،  وکیل الدوله ها  مجلس 
مجلس کاریم.                    صفحه10

با حضور وزیر دفاع

5 دستاورد جدید فناورانه دفاعی 
رونمایی و افتتاح شد

صفحه3

گزارش خبری کیهان

پایان مرحله اول انتخابات
آمارها و ادعاها

* گزارش خواندنی واشــنگتن پســت از توان 

نظامی انصاراهلل.

* انقالبیون یمن در مأرب 100 نظامی سعودی 

را به اسارت گرفتند.

* درخواست سوریه از سازمان ملل برای اعزام 

نیرو به قطیف عربستان.

* شــمار قربانیان یکشــنبه خونین بغداد به 

70شهید و 100 مجروح رسید.        صفحه آخر

طرح وحشیانه لیبرمن برای مهار انتفاضه
دستگیر نکنید، بکشید!

* براســاس نرخ های جدیــد، عبور از چــراغ قرمز از 
100هزار تومان به 200 هزار تومان، سرعت غیرمجاز 
)بیش از 30 کیلومتر در ساعت( از 100 هزار تومان به 
200 هزار تومان و همچنین ســرعت غیرمجاز )تا 30 
کیلومتر در ساعت( از 40 هزار تومان به 60 هزار تومان 

افزایش یافته است.

* ســازمان راهداری اعالم کــرد؛ پیش فروش اینترنتی 
بلیت نوروزی اتوبوس از امروز.

* یک کارشناس: رکود بازار مسکن تا سال آینده ادامه 
خواهد یافت.

* عضو انجمن کشتیرانی: با وجود اجرای برجام تجارت 
در بنادر رونق نگرفت.                               صفحات11و4

اعمال نرخ جدید جرایم راهنمایی و رانندگی
از 25 اسفند

اصولگرا
٪۴۸

نمودار نتیجه انتخابات مجلس دهم به تفکیک گرایش سیاسی

جنوب سوریه
رویای جدید آمریکا

*جریان اصالح طلب با تیترهای ریز و درشــت خود در رسانه های 
متبوعشــان قصد دارند تا پیروزی در تهران را به کل کشور تسری 
داده و این گونه القا کنند که مردم در مجلس شــورای اســالمی و 

خبرگان به جناح اصالح طلب رای دادند.
* اصولگرایان در مجموع راه یافتگان مستقیم و دور دومی به مجلس 

دهم 161 نفر و در مقابل اصالح طلبان 101 نفر هستند.
* به اعتقاد کارشناسان، نتیجه انتخابات 7 اسفند نشان دهنده تداوم 

پیروزی اصولگرایان است.
* شکست جریان اصالح طلب در برابر اصولگرایی در سراسر کشور، 

حامیان این جریان را به توهین به مردم کشانده است.
* حســین مرعشــی، از اعضای ارشــد حزب کارگزاران: مردم 
شهرســتان ها عقب مانده سیاســی اند! اکنون می توان شــاخص 
توسعه سیاســی ایران در تهران را 100، در مراکز استان ها 50 و در 

شهرستان ها 30 در نظر گرفت.
*آیت اهلل سیداحمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری: بنده در 
رابطه با ترکیب خبــرگان قاطعانه می گویم که خبرگان دوره پنجم 
ارزشــی تر از چهار دوره قبلی خبرگان است و معنای تفصیلی این 
موضوع این است که تمام این ادوار مجلس خبرگان ارزشی بوده اما 
این دوره علی رغم میل بدخواهان مجلس خبرگان والیی تر شــکل 
خواهد گرفت.                                                                        صفحه2

اصالح طلب

٪۳۰

ستقل
م

٪۱۷

اعتدال 

٪۵

اعتراض 2 منتخب مردم
به مصادره گرایی مدعیان اصالح طلبی


