
آگهی تجدید ارزیابی کیفی   
مناقصه عمومی به شماره 

200941032000014 مورخ 94/4/16

شرکت آب و فاضالب شیراز

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب شیراز
شرکت آب و فاضالب شیراز در نظر دارد با رعایت بند ج ماده )12( قانون برگزاری مناقصات 
و آیین نامه اجرایی بند یاد شــده نســبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران واجد شرایط از طریق انتشار 

فراخوان و ارزیابی کیفی با مشخصات زیر اقدام نماید.
موضوع: اجرای 8 کیلومتر تعویض شبکه آب و 800 فقره انشعاب در شهر صدرا

1- محل اجرا: شهر صدرا
2- مدت اجرا: 12 )دوازده( ماه.

3- محل اخذ اســناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات: شیراز - خیابان ساحلی - شرقی پل حر - 
اداره مرکزی شرکت آب و فاضالب شیراز - دبیرخانه شرکت تلفن: 0711-2281156-8 

4- برآورد اولیه: 7788448318 ریال
5- تاریخ شروع فروش اسناد استعالم ارزیابی کیفی: روز شنبه مورخ 94/6/7

6- تاریخ نهائی دریافت اســناد مناقصه توســط متقاضی: ســاعت 16 روز چهارشنبه مورخ 
94/6/11

7- تاریخ نهائی عودت اســناد ارزیابی کیفی تکمیل شده توسط مناقصه گر: ساعت 16 روز 
شنبه مورخ 94/6/21

8- تاریخ بازگشــایی پاکات استعالم ارزیابی کیفی: راس ســاعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 
94/6/22

9- به مدارکی که فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و مدارکی که بعد از انقضاء مدت مقرر در این آگهی 
واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10- مناقصــه به صورت یک مرحله ای با ارزیابی کیفی برگــزار و اعتبار آن از محل اعتبار طرح های 
تملک دارایی های سرمایه ای )عمرانی( می باشد.

11- قیمت اســناد اســتعالم ارزیابی کیفــی: 300000 ریــال واریز به حســاب شــماره 
0105699022004 بانک ملی مرکزی به نام شرکت آب و فاضالب شیراز.

12- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد استعالم ارزیابی کیفی درج شده است.
13- هزینه درج 2 نوبت آگهی در روزنامه کیهان و 1 نوبت، خبر جنوب بعهده برنده مناقصه 

می باشد.
متقاضیان می توانند قبل از خرید اســناد شرکت در مناقصه از طریق سایت های زیر اطالعات مناقصه 
را دریافــت نمــوده و اقدام به خود ارزیابی نموده و چنانچه امتیاز مناســبی در خود ارزیابی کســب 

می نمایند، اسناد را خریداری کنند.
* وب سایت جهت اطالعات بیشتر آگهی ارزیابی کیفی می باشد.

 www.tender.nww.co.ir,   www.abfa-Shiraz.com  ،  http:iets.mporg.ir 
شرکت ها و پیمانکارانی که دارای رتبه بندی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری 
در پایه 5 یا باالتر رشــته آب بوده و مایل به شــرکت در مناقصه می باشند می توانند با اعالم آمادگی 

کتبی نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.
با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات در پایگاه ملی اطالع رســانی مناقصات کلیه شرکت کنندگان 
در مناقصه می بایست در پایگاه مذکور به آدرس ذیل ثبت نام و کد کاربری دریافت نمایند و همراه با 

پاکات پیشنهاد خود کد کاربری را تحویل دهند.
 http://iets.mporg.ir

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1393/10/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

داود ناظرفــرد بــا کدملی4720540163 به ســمت مدیرعامل 
و حیــدر ناظرفرد با کدملــی0059168730 به ســمت رئیس 
هیئت مدیره و علی ناظرفرد با کدملی0059168749 به ســمت 
نائب رئیس هیئت مدیره و لمیعه ناظرفرد با کدملی4710966184 
به ســمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره 

انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادهای تعهدآور و اسالمی و اوراق 
عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل داود ناظرفرد باتفاق رئیس 
هیئت مدیره حیدر ناظرفرد همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره، 
تعیین ســمت مدیران، تغییر نوع عضویــت هیئت مدیره، تعیین 
وضعیت حق امضاء انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق 
الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت فنی تابیکلو 
سهامی خاص به شماره ثبت9990 

و شناسه ملی10100409373

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

بارکد 4170028

م الف101729

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1393/5/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای سید هادی سیاهپوشان به کد ملی 4322453554 و آقای 
سید جواد سیاهپوشان به کد ملی 4323141890 و خانم فاطمه 
سیاهپوشــان به کد ملی 4323132328 بعنوان مدیران تصفیه 

برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
بــا ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیــر/ مدیران/ هیئت 
تصفیه، تصویب ترازنامه و صورت های مالی تصفیه، تمدید مدت 
تصدی مدیر/ مدیران/ هیئت تصفیه انتخاب شده توسط متقاضی 
در سوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت منحله ریسندگی و بافندگی 
پشمبافی شرق سهامی خاص به شماره ثبت 8648 

و شناسه ملی 10100369598

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

بارکد 4169782

م الف 101728

به اســتناد صورتجلســه  مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1394/2/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

موسســه حسابرســی مفید راهبر ش ملی10861836531 
بــه عنوان بازرس قانونی برای مدت یک ســال مالی انتخاب 

گردیدند.
- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین شد.
ترازنامه و حســاب سود و زیان ســال مالی منتهی به 93 به 

تصویب رسید.
با ثبت این مســتند تصمیمــات انتخاب بــازرس، تصویب 
ترازنامــه و صورت های مالی، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار 
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 معدن فرآور امداد 
سهامی خاص به شماره ثبت368045 

و شناسه ملی10320172100

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

بارکد 3925249

م الف101735

به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ 1394/3/6 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای سعید غفرانی به کد ملی 3992099709 به نمایندگی 

از طرف مجتمع اقتصــادی کمیته امداد امام خمینی)ره( به 

شناسه ملی 14003163370 به سمت رئیس هیئت مدیره 

و آقای حســن پورعبدالهیان به کد ملــی 0042380731 

به نمایندگی از طرف شــرکت معدن فرآور امداد به شناسه 

ملی 10320172100 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره 

و آقای ســید علیرضا سجادی به کد ملی 3932603516 به 

نمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان 

به شناسه ملی 10630104509 به سمت عضو هیئت مدیره 

و آقای ناصر طالب به نمایندگی از طرف شــرکت کشــت و 

صنعت زرین خوشــه اراک )ســهامی خاص( به شناسه ملی 

10780054589 به ســمت مدیرعامل و آقای علی ممیزان 

به نمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت میثاق امداد به 

شناســه ملی 10980088894 به سمت اعضا هیئت مدیره 

انتخاب گردیدند و حدود اختیارات مدیرعامل به شــرح ذیل 

می باشد:

نصــب و عزل معاونیــن و مدیران میانــی و تعیین حقوق و 

مزایای ایشان

افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات و برداشت 

از آنها

تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی 

درچارچوب مصوبات هیئت مدیره

عقــد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فســخ و اقاله آن در 

موردخریــد و فروش و معاوضه اموال منقــول و غیر منقول 

و ماشــین آالت و مناقصه و مزایده و غیــره که جزء موضوع 

شــرکت باشــد، بالجمله انجام کلیه عملیات و معامالت در 

چارچوب آیین نامه های مالی و معامالتی شرکت

واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کســب و پیشــه و تجارت 

)سرقفلی( پس از تصویب مجمع عمومی عادی

تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات مالی و اعتباری 

تحت نظارت بانک مرکزی درچارچوب مصوب هیئت مدیره

اقامه انصراف و ادامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی، 

مصالحه و سازش و ارجاع به داوری در امور کیفری و حقوقی 

مربوط در همه مراجع قانونی

اقامــه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تســلیم به 

دعوی یــا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشــتن 

تمــام اختیارات. مراجعــه به امر دادرســی از حق پژوهش، 

فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نســبت به ســند طرف و 

اســترداد سند و بطور کلی اســتفاده از کلیه حقوق و اجرای 

کلیه تکالیف ناشــیه از تعیین وکیل برای دادرسی بدون حق 

ً توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا

تعیین مصدق و کارشــناس، در ماهیت دعوی  خواه به امری 

که کاماًل قاطع دعوی باشد، دعوی خسارات استرداد، دعوی 

جلب شــخص ثالث و دفاع از دعوی ثالــث، اقدام به دعوی 

متقابــل و دفــاع از آن، تامیــن مدعی بــه، تقاضای توقیف 

اشــخاص و اموال از دادگاهها، اعطــای مهلت برای پرداخت 

مطالبات شــرکت، درخواســت صدور برگ اجرایی و تعقیب 

عملیــات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در 

ادارات و دوایر ثبت اسناد

اجاره و اســتجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل 

اجاره بهای و تخلیه عین مســتاجره و تقاضای تجدیدنظر در 

رأی صادره یا اجرای آن

امضای کلیه اوراق و اســناد تعهــدآور با امضای مدیرعامل و 

یکــی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای 

دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و مکاتبات عادی 

بــا امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شــرکت معتبر 

می باشد.

با ثبت این مســتند تصمیمات تغییر نماینده شخص حقوقی 

هیئت مدیره، انتخاب و تعیین ســمت هیئت مدیره، تعیین 

و تفویض اختیارات نماینده قانونی، تعیین ســمت مدیران، 

تعیین وضعیت حق امضاء انتخاب شــده توسط متقاضی در 

سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی و مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت عمران گستر بصیر شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 400057 و شناسه ملی 10320508185

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

بارکد 3930761

م الف 101737

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان شمالی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
 دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی 

)مناقصه شماره- 94/281(

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان خراسان شمالی )سهامی خاص(

نظارت کارگاهی  انجام خدمــات  1- موضوع مناقصه: 
پروژه های گازرسانی شرکت گاز خراسان شمالی

2- نام و نشــانی دســتگاه مناقصه گزار: بجنورد- 
خیابان طالقانی شرقی- نبش خیابان دهخدا- کد پستی 

75949-94156 - شرکت گاز خراسان شمالی
3- نحوه دریافت اســناد ارزیابــی و مهلت ارائه 
مدارک: از مشــاوران واجد شرایط )دارای توانایی مالی، 
ســابقه کاری مرتبط و تخصــص، دارا بودن ظرفیت آزاد 
کاری و گواهــی صالحیت مشــاوره ای( دعوت به عمل 
می آید ضمن اعالم آمادگی کتبی جهت تشکیل/ تکمیل 
پرونده به همراه کلیه مدارک خواســته شــده براســاس 
جــداول ارزیابی کیفــی مندرج در پایگاه اطالع رســانی 
و ســایت شرکت   http://iets.mporg.ir  مناقصات
گاز خراسان شمالی www.nigc-nkgc.ir حداکثر تا 
تاریــخ 94/6/30 به دفتر امور قراردادهــا مراجعه و یا از 

طریق پست پیشتاز مدارک خود را ارسال نمایند.
4- میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مطابق 

آئین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد.
5- مبلغ برآورد اولیه: 73/000/000/000 ریال

6- نحوه و زمان توزیع اسناد مناقصه: اسناد مناقصه 
در تاریــخ 94/7/11 به مناقصه  گرانی کــه حداقل امتیاز 
ارزیابی کیفی )60( را کسب نموده باشند تحویل می گردد.
شماره مرکز تلفن:  کد شهری )058( 32403333-9

تلفن مستقیم امور قراردادها: 32403341 
فاکس امور قراردادها 32403345 

کد فراخوان مناقصه مندرج در پایگاه اطالع رسانی 
مناقصات: 1413845

سال هفتادو چهارم   شماره 21144   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( یک شنبه 8 شهریور 1۳94   15 ذیقعده 14۳6   ۳0 آگوست 2015

يادداشت روز
خبر ويژه

اوباما: توافق وینخانواده کودک فلسطینی با چنگ و دندان فرزند خود را نجات دادند
تقویت کننده گزینه نظامی است

* قاچاق کاال با سوء استفاده از سازمان فروش 

اموال تملیکی.

* فقط 7 درصد معادن کشــور شناسایی شده 

است.

* وزارت نیرو: کیفیت آب آشامیدنی تهران در 

هیچ نقطه ای مشکل ندارد.

* ثبت نام دانش آموزان افغانستانی در مدارس 

دوم تا پانزدهم مهرماه.             صفحات4و3 از

تخریب یک میلیون هکتار زمین کشاورزی
طی 5 دهه اخیر

* گزارش خواندنی مراکز پژوهشی اسرائیل از 

ویژگی های منحصر به فرد سیدحسن نصراهلل.

* اختــالف بــر ســر جانشــینی مالعمــر 

تروریست های طالبان را به جان هم انداخت.

* کیم  جونــگ اون: توافق حاصله بین 2 کره 

نتیجه توان هسته ای ما بود نه مذاکرات.

* پهپادهای نامرئی روســیه و چین شکارچی 

جنگنده های رادارگریز آمریکا.         صفحه آخر

هالکت 242 تروریست تکفیری
همراه با 3 افسر اسرائیلی و اردنی در سوریه

* وزیر اطالعات: در برنامه تلویزیونی نگاه یک از قول مقام معظم رهبری 
نقل شد که )این خط تبلیغی دروغ که از خطوط قرمز عبور شده است 
صحت ندارد( پس از مراجعه به متن ســخنرانی معظم له مالحظه شد 
که عبارت صحیح این اســت )این خط تبلیغی غیرصحیح که از برخی 
خطوط قرمز رســمی در جلسات خصوصی صرف نظر شده است خالف 

واقع و دروغ است.(
* ضمن پوزش از معظم له و مردم شهیدپرور در نقل خطای بیان معظم له 
از منتقدین محترمی که ما را به این خطای در نقل توجه دادند صمیمانه 
سپاسگزاری می شود.                                                          صفحه2

به دلیل نقل قول خطا از رهبر انقالب

وزیر اطالعات 
عذرخواهی کرد

صفحه2 صفحه2

پاسخ روحانی درباره علت عدم ارائه الیحه برجام؛

چیزی امضاء نکرده ایم
که برای تصویب به مجلس بفرستیم!

صفحه آخر

در  آمریــکا  رئیس جمهــور   *
کنفرانــس ویدئویی بــا جامعه 
یهودیان آمریکا: »برجام« موضع 
آمریکا برای پاسخدهی به ایران 

را تقویت می کند.
* با این توافق، بعد از گذشــت 
15ســال، رئیس جمهور آمریکا، 
هر کســی که باشــد، از موضع 
پاســخدهی  برای  قدرتمندتری 
به ایــران برخوردار خواهد بود و 
این شامل اقدام نظامی بالقوه نیز 

خواهد شد.
* امیدوارم ماهیــت رژیم ایران 

تغییر کند.

* در مباحث مربوط به ایران، این نکته را به خاطر داشــته باشید که ما 
همه طرفدار اسرائیل هستیم.

* گزینه نظامی برنامه هســته ای ایران را تنها برای یک یا دو ســال به 
عقب می راند.

* وال استریت ژورنال: مخالفان نتایج پایانی مذاکرات هسته ای همزمان 
با ناامید شدن از رد سند »برجام« در رأی گیری ماه سپتامبر کنگره در 
حــال طراحی یک طرح جایگزین یا »پالن B« برای افزایش فشــار در 
مسیر اجرای توافق هستند.                                           صفحه2

روزنه های 
نفوذ بزک شیطان بزرگ

این بار به بهانه پارچین

* حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور در نشست خبری: در 
برجام ما چیزی را امضاء نکردیم نه تنها رئیس جمهور بلکه نماینده 

رئیس جمهور هم چیزی را امضاء نکرده است.
* هیچ کشــوری از اعضای 1+5 این متن را به پارلمان خودشــان 
برای تصویب نفرســتادند که ما بخواهیم این اقدام را انجام دهیم 
ضمن اینکه اگر این متن یا برجام به پارلمان فرســتاده شود یک 

الزامی بر دولت به وجود می آید.
* به مجلس فرستاده شــدن برجام معنایش این است چیزی که 
رئیس جمهور تا کنون امضاء نکرده است، رئیس جمهور آن را امضاء 
کند و این در ادامه به مجلس برود و به تصویب برسد یعنی با این 
اقدامات تنها برای خودمان الزامات ایجاد می کنیم که هیچ کشوری 

این کار را انجام نداده است.
* در »برجام« اصاًل چیزی راجع به بحث موشــک، دفاع و ســالح 
مطرح نشده است، چیزی که وجود دارد در قطعنامه 2231 است.

* ما نســبت به بنیه و قدرت دفاعی مــان هیچ گونه محدودیتی را 
نپذیرفتیم و نخواهیم پذیرفت.

* ما باید حواسمان را درخصوص نفوذ قدرت های بزرگ خصوصًا 
آمریکا جمع کنیم و آنچه مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند به 

عنوان یک رهنمود ملی است همه ما باید به آن توجه کنیم.
* امیدوارم رهبران منطقه در چارچوب منافع ملی و مصالح منطقه 
عمل کنند و دست از جنگ و خشونت بردارند.                صفحه3


