
 با اهدای خون زندگی را هدیه کنیم 
 روابط عمومی انتقال خون استان تهران 

  

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد  اقالم به مقدار و مشخصات ذیل:

آگهی مناقصه عمومی خرید 
شماره 81 سال 94

وزارت نیرو

شرکت سهامی  آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

 نوبت اول

را از طریــق مناقصــه عمومــی خریــداری نمایــد. لــذا از تامین کنندگان و 
تولیدکنندگان واجد صالحیت دعوت می گردد ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج 
آگهی به آدرس تبریز- بلوار 29 بهمن- جنب دانشــگاه تبریز- امور قراردادها- 
تلفن: 33304091-041- فاکــس33309992-041 مراجعه و ضمن واریز 
مبلغ 300000 ریال برای هر مناقصه به حســاب جام شماره 7221124733 
بانک ملت باجه آب و فاضالب تبریز )کد شــعبه 1342/5( و ارائه فیش آن به 
امور قراردادها، اسناد مربوطه را متعاقبا و پس از پایان مهلت فراخوان نوبت دوم 
دریافت و در تاریخ قید شده در دعوتنامه مناقصه پاکت خود را تحویل دبیرخانه 
شرکت نمایند. بدیهی است شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار 

خواهد بود. هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
www.abfa.azarbaijan.ir سایت

شماره 
نام و ردیففراخوان

مشخصات کاال
تعداد یا 

واحدمقدار
مبلغ تضمین 

شرکت در مناقصه 
)به ریال(

محل 
اعتبار

81
لوله داکتیل 1

متر2000تایتونی 700
غیرعمرانی859000000

حلقه350واشر سرلوله 2700

دستگاه مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای )نوبت اول(
شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

)سهامی خاص(

ف
دی

شماره ر
قیمت پایه مناقصه موضوع مناقصهمناقصه

)ریال(
مبلغ سپرده شرکت 

در مناقصه )ریال(

194/101/1
قرائت کنتور، توزیع صورتحساب وصول مطالبات شهری و روستایی مشترکین شرکت 
توزیع نیروی برق استان قزوین در امورهای قزوین شمال، قزوین جنوب، مینودر، البرز 

و محمدیه
15،040،114،176

571،204،000 )پانصد و هفتادویک 
میلیون و دویست
 و چهارهزار ریال(

قرائت کنتور، توزیع صورتحساب وصول مطالبات شهری و روستایی مشترکین شرکت 294/101/2
365،805،000 )سیصدو شصت و 8،193،504،000توزیع نیروی برق استان قزوین در امورهای آبیک، تاکستان، بوئین زهرا و آوج

پنج میلیون و هشتصد و پنج هزار ریال(

واگذاری احداث شبکه جدید از سه راهی جویان تا سه راهی لهارد )منطقه ارداق 394/107
175،000،000 ریال )یکصدوهفتاد و 2،300،000،000بویین زهرا( به صورت کلید در دست به پیمانکار

پنج میلیون ریال(

شرایط شــرکت در مناقصه: داشــتن گواهینامه تعییــن صالحیت شرکت های 
خدماتی پشتیبانی و فنی و مهندسی از اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی )بابت مناقصه 
94/101( و گواهینامه صالحیت پیمانکاری از معاونت راهبردی ریاست جمهوری در 

رشته انتقال و توزیع نیرو )بابت مناقصه94/107( الزامی است.
نوع سپرده شرکت در مناقصه: واریز به حساب سیبا 01057448040 بانک ملی 
شــعبه طالقانی به نام شرکت توزیع برق اســتان قزوین و یا ارائه ضمانت نامه بانکی 

معتبر، چک تضمین شده بانکی
محل دریافت اسناد و تحویل پیشــنهادها: قزوین- چهــارراه ولیعصر- ابتدای 
خیابان طالقانی- حوزه ســتادی شــرکت توزیع نیروی برق استان قزوین طبقه دوم 

امور تدارکات و انبارها
تاریخ دریافت اسناد: 94/4/8 لغایت 94/4/13

تاریخ تحویل اسناد: حداکثر ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 94/4/23
تاریخ بازگشایی اسناد: ساعت 14/30 روز چهارشنبه مورخ 94/4/24

به پیشــنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، 
سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت 

مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

ضمناً دسترســی به اســناد مناقصه از طریق ســایت اینترنتی این شرکت به نشانی 
www.qazvin-ed.co.ir، شــبکه اطالع رســانی معامالت توانیر و سایت ملی 

مناقصات امکان پذیر می باشد.
دفتر روابط عمومی 

شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده مورخ 

393/8/3 1 تصمیمات ذیل اتخاد شد:

- تعــداد اعضای هیئت مدیره به 5 )پنج( نفر تغییر یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات نقل و انتقال سهام، افزایش 

تعداد اعضاء هیت مدیره انتخاب شــده توسط متقاضی در 

سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و درپایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت فن آوران ایمن شبکه فاش 
سهامی خاص به شماره ثبت 262618 

و شناسه ملی 10103800704

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

بارکد2067032

م الف 81568

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/1/17 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت به آدرس تهران خیابان ولیعصر باالتر از میدان 
ولیعصر روبروی ســینما آفریقا پالک 1819 به کدپستی 1594813413 تغییر 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشــانی در یک واحد ثبتی( 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.

آگهی تغییرات شرکت  ذوب آهن نطنز شرکت 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 2239449

م الف81567

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1393/11/25 و مجوز شماره 66910 مورخ 93/12/16 سازمان 

هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضــاء هیئت مدیره بــه قرار ذیل برای مدت دو ســال انتخاب 

گردیدند:
آقای محسن غفاریان ش م 0932707981 و آقای بابک غفاریان 
ش م 0031821847 و آقای فرمان غفاریان ش م 0451645383 
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوائی 
و جهانگردی بزرگ تهران سهامی خاص به شماره ثبت 

134076 و شناسه ملی 10101773108

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

بارکد2159664 

م الف 81571

اداره کل راه و شهرســازی استان خوزســتان در نظر دارد تعداد 8 پالک زمین با کاربری تجاری واقع در شهرســتان بندر امام خمینی)ره( را طبق 
مشخصات و شرایط ذیل به صورت نقدی به فروش برساند.

1- مبلغ تضمین شرکت در فراخوان بشرح جدول ذیل
2- انواع تضمین شــرکت در فراخوان: ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز نقدی به حســاب تمرکز ســپرده سازمان ملی زمین و مســکن به شماره حساب سیبا 

2173712330000 نزد بانک ملی شعبه اهواز )برای هر پالک زمین تضمین جداگانه تهیه و ارائه گردد(
http://Iets.mporg.ir 3- زمان، مهلت و محل دریافت اسناد فراخوان: در ساعتهای اداری از تاریخ 94/4/13 لغایت 94/4/20 از طریق سایت

4- محل و مهلت تحویل پیشنهادها: اهواز- امانیه خ مدرس - اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان - اداره توسعه منابع انسانی و تحول اداری تا ساعت 13 مورخ 94/4/30
5- محل و تاریخ گشایش پاکتها: آدرس فوق - ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 94/4/31

6- به پیشنهادهای مشروط، مبهم، مخدوش، فاقد سپرده و خارج از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

پالک ثبتی ردیف
نشانیکاربریمبلغ تضمین)ریال(مبلغ کل)ریال(قیمت زیربنا )ریال(مساحت )متر مربع( فرعی

فاز یک نانوایی11240987/875/000/000439/350/00022/000/000

بلوار آیت اهلل تجاری2118976410/000/000640/000/00032/000/000
خامنه ای 50 متری

بلوار جهان آراتجاری3107432015/000/000300/000/00015/000/000

بلوار جهان آراتجاری4107442015/000/000300/000/00015/000/000
بلوار جهان آراتجاری5107462015/000/000300/000/00015/000/000
فاز 2تجاری6115782412/000/000288/000/00014/400/000
فاز 2تجاری7115772412/000/000288/000/00014/400/000

بلوار آیت اهلل تجاری8109763212/000/000384/000/00019/200/000
خامنه ای 50 متری

جمهوری اسالمی ایران
وزارت راه و شهرسازی

اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان 5/1441 م/الف

آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای )نوبت اول( 94/1

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/01/17 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت در واحــد ثبتی تهران بــه آدرس تهران خیابان 
ولیعصر باالتر از میدان ولیعصر روبروی ســینما آفریقا پالک 1819 با کد پستی 
1594813413 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشــانی در یک واحد ثبتی(  
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

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

آگهی تغییرات شرکت فوالد نطنز سهامی خاص 
به شماره ثبت 427606 و شناسه ملی 10860204492

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

بارکد2239553

م الف 81566

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1393/12/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

موسسه حسابرسی روشنگر بصیر به شماره ملی 10100528627 

به ســمت بازرس  اصلی آقای ســامان دانشــمند به شماره ملی 

2121320709 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

انتخاب شدند.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس انتخاب شده توسط 

متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت آشیان پترو 
سهامی خاص به شماره ثبت 338040 

و شناسه ملی 10103733324 

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

بارکد2102411

م الف 81576

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1394/02/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

شرکت جهاد تعاون به شماره ملی 10101382904 به نمایندگی آقای 
حســین فهمیده به شماره ملی 0041974451 و آقای مجتبی نعمتی 
جم به شــماره ملی 0036203270 و شرکت خدماتی نباتات علوفه ای 
ایران به شناسه ملی 10101405565 به نمایندگی آقای مجتبی آقایی 
به شــماره ملی 0439557518 به ســمت اعضای هیئت مدیره برای 

مدت دو سال انتخاب گردیدند.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیران انتخاب شــده توســط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میالد سازندگان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 98401 

و شناسه ملی 10101424086

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

بارکد2152852

م الف 81582

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی  مورخ 1394/02/09 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقای داود اکبری با کــد ملی 0051031353 و خانم معصومه 
جعفــری 0084549386 و آقای صمد رزاقی با کد ملی 0065034813 برای 
مدت دو سال انتخاب  گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی 

به سال 93/2/29 بتصویب رسید.
آقای حســن داودی با کد ملی 0492395081 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
کیهان پرهیزکار با کد ملــی 0055325904 به عنوان بازرس علی البدل برای 

یکسال مالی انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیــران، تصویب ترازنامه و صورت های 
مالی، انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار انتخاب شده توسط متقاضی 
در ســوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبــت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت پارس پرداز تلفن 
سهامی خاص به شماره ثبت 378682 

و شناسه ملی10320289641

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

بارکد2194458

م الف 81580

سال هفتادو چهارم   شماره ۲1094   تکشماره 5000 ریال 1۲صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(یک شنبه ۷ تیر 1394   11 رمضان 1436   ۲۸ ژوئن ۲015

صفحه2

يادداشت روز
خبر ويژه

صفحه2

برای مقابله با سانسور رسانه های آمریکایی برگزار شد

نمایش جنایات آل سعود در خیابان های واشنگتن

* یک کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه دمای هوای تهران 
روز دوشــنبه به 41 درجه ســانتی گراد خواهد رسید گفت: هوای اکثر 
نقاط کشور تا دوشنبه 6 درجه گرم تر خواهد شد.                صفحه11

* در واکنش به سانسور شدید اخبار مربوط به جنایات 
آل سعود در آمریکا، مسلمانان این کشور دست به کار 

شدند.
* مسلمانان ساکن واشنگتن با برپایی نمایشگاه عکس 

از جنایات این رژیم در یمن پرده برداشتند.

* پلیــس آمریکا پس از اینکه العاصی چند نوبت علیه 
آل ســعود خطبه خواند وی را اخراج و یک سعودی را 

جانشین وی کرده است.
* العاصــی پس از اخراج، نمازجمعــه را در خیابان و 
پیاده روهای واشنگتن برگزار می کند.       صفحه آخر

معاون جان  کری تصریح کرد

ایران تسلیم شدنی نیست
باید توافق کنیم

هوای اکثر نقاط کشور تا فردا
6 درجه گرم تر می شود

* معاون ســازمان امور مالیاتــی: مودیان تا قبل از این 
تاریخ فرصت دارند در ســامانه مالیاتی ثبت نام کنند و 

شماره منحصر به فرد دریافت نمایند.
* رئیــس اتحادیه خبر داد: کاهش 32 درصدی فروش 

مصالح ساختمانی به دلیل افت ساخت و ساز.

* رئیس کمیسیون انرژی مجلس: بحران آب کشور ربط 
زیادی به خشکسالی ندارد.

* شریک خواننده لس آنجلسی به اتهام کالهبرداری در 
کیش دستگیر شد.

صفحات۴و۱۱

پایان تیرماه آخرین فرصت
تسلیم اظهارنامه مالیاتی

* کشــاورزان آلمانی: تحریم اقتصادی روسیه خودمان 
را نابود می کند.

*  به دنبــال بروز اختالف و افزایــش تلفات در جبهه 
تروریست ها صورت گرفت؛ درخواست تکفیری ها برای 

توقف فوری عملیات در جنوب سوریه.

* کوبانی باز هم داعش را شکست داد.
* موساد کشتی کمک رسانی به غزه را  از کار انداخت!

* درخواست 47 سازمان حقوق بشری عربی برای توقف 
فوری حمالت آل سعود به یمن.

صفحه آخر

اعتراضات گسترده جهانی علیه حمالت تروریستی
در کویت، تونس و فرانسه

* دور جدید و حســاس مذاکرات هســته ای روز گذشته در وین با 
نشست های محمدجواد ظریف و جان کری آغاز شد.

* »آنتونی بلینکن« معاون وزیر خارجه آمریکا: هیچ گزینه ای بهتر از 
یک راه حل برآمده از مذاکره برای مسئله هسته ای ایران وجود ندارد.

* در نبــود یک توافق جامع، توافق موقت فورا منقضی شــده و ایران 
می تواند برنامه خود را بالفاصله تسریع کند.

* این تصور که ایران با افزایش فشــارها تسلیم می شود، »ساده  انگارانه« 
اســت چراکه این کشــور جنگی طوالنی را گذرانده و در تمام سال های 
گذشته با وجود تحریم ها، توانسته شمار سانتریفیوژهای خود را از چند صد 

دستگاه، به نزدیک 20000 دستگاه برساند.
* در صورتــی کــه تحریم های تازه ای علیه ایران وضع شــود، اتحاد 
شــکل گرفته از بین رفته و این بار »به جای ایران، این ایاالت متحده 

خواهد بود که منزوی می شود و رژیم تحریم ها نیز از میان می رود.«
* ظریف: اگر طرف مقابل حقوق مردم ایران را به رســمیت بشناسد، 
تحریم هــا را بردارد و همزمان با اقدامــات ایران، اقدامات خودش را 

انجام دهد و زیاده خواهی نکند، حتماً به توافق می رسیم.
* لــوران فابیوس و آمانو نیز روز گذشــته به ویــن رفته و مذاکرات 

2 و چند جانبه ای داشتند. 
* رویترز: در حالی که بخش اعظم توافق علنی می شود، اما دیپلمات های 
غربی گفته اند که بخش هایی از این توافقنامه علنی نخواهد شد.  صفحه3

* مهدی در همه حال به فکر مردم بود. به خصوص آنهایی که از نظر مالی 
در وضعیت مناســبی نیستند. فقط هم مســائل مالی نبود. هر کاری که از 
دســتش برای باز کردن مشکالت مردم برمی آمد، کوتاهی نمی کرد. بعد از 

شهادتش خیلی ها آمدند و از کمک های مهدی در حق خودشان گفتند.
* می گفت بعد از شهادت من صبور باش. بی قراری و گریه من را دوست نداشت. 
حتی به من گفت بعد از شــهادت من حق نداری زیاد شــلوغ کنی یا بر سر و 
صورتت بزنی آن هم جلوی نامحرم. فقط گریه کن، آن هم کم. من هم در تمام 
مراسم او وصیتش را انجام دادم. جلوی جمع گریه نمی کردم.           صفحه8

همسر شهید مدافع حرم در گفت وگو با کیهان:

آخرین سفارش مهدی؛ صبور باش و در خط والیت

طوالنی شدن جنگ
 موقعیت  سنجی
 ریاض و صنعا

وعده همکاری هسته ای
پس از آن همه بدعهدی غرب در آســتانه  هفتم تیرماه ســالروز شهادت آیت اهلل دکتر بهشتی و 72 تن از اعضای حزب جمهوری اســالمی، خانواده های شهدای حادثه  هفتم تیرماه سال 1360 و همچنین جمعی از 

خانواده های دارای چند شهیِد استان تهران با حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر انقالب اسالمی دیدار کردند.  مشروح خبر این دیدار در شماره آینده روزنامه منتشر خواهد شد.

دیدارخانواده  شهدای هفتم تیر و جمعی از خانواده های  شهدای تهران با رهبر انقالب


