
آگهی فراخوان مناقصه عمومی )94/21(
شرکت آب و فاضالب

نوبت اولاستان قزوین )سهامی خاص(

 روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری استان قزوین 

شرکت آب و فاضالب اســتان قزوین )مناقصه گزار( در اجرای قانون برگزاری مناقصات درنظر دارد اجرای پروژه مشروحه ذیل را 
با مشــخصات و شــرایط تعیین شــده، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید، لذا از کلیه پیمانکاران واجد 
صالحیتی که تمایل به شــرکت در این مناقصه را دارند دعوت می گردد به منظور خرید اســناد مناقصــه از تاریخ 1394/8/12 لغایت 
1394/8/18 با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 300/000 ریال به حساب شماره 4046865589 و شناسه 370008027103 
بانک ملت شــعبه چهارراه ولیعصر قزوین به نام شــرکت آب و فاضالب اســتان قزوین در ســاعات اداری روزهای غیرتعطیل به واحد 
قراردادهای این شــرکت مراجعه و پیشنهادات خود را نیز تا ساعت 14:45 مورخه 1394/8/30 به واحد دبیرخانه این شرکت تسلیم 
نمایند. ضمناً زمان بازگشائی پیشنهادات ساعت 11 مورخه 1394/9/1 می باشد. همچنین به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش 

و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مبلغ تضمین شرکت عنوان و مشخصات کلی پروژه
در مناقصه )ریال(

محل دریافت اسناد، 
تحویل و گشایش 

پیشنهادات

محل تأمین اعتبار 
هزینه های موضوع 

مناقصه

کاروکیت  دوجداره  فاضالبی  پلی اتیلن  لوله های  خرید 
قطر 250 میلیمتر به مقدار 7000متر

عمرانینشانی مناقصه گزار91/000/000

توضیحــات: نوع تضمین شــرکت در مناقصه به صورت یکی از انواع تضمین های ذیل: 1- رســید وجه واریزی به حســاب شــماره 
2175163305007 بانــک ملی شــعبه مرکزی قزوین به نام شــرکت آبفای اســتان قزویــن 2- ضمانتنامه بانکی بــه نفع کارفرما 
3-ضمانتنامه های صادر شــده از سوی موسســات غیربانکی که دارای مجوز الزم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند 

4- انواع اوراق مشارکت )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376(
نشانی مناقصه گزار: قزوین، چهارراه ولیعصر»عج«، ابتدای بلوار آیت اهلل خامنه ای، کوچه گلستان پنجم، شماره4.

تلفن تماس: 02833349051-4
مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت ها از تاریخ آخرین روز ارائه پیشنهادات به مدت 3 ماه می باشد و با نظر دستگاه مناقصه گزار تا 3 ماه دیگر قابل 

تمدید می باشد.

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد

»آگهی مناقصه عمومی 
تک مرحله ای«

مناقصه گذار: شهرداری یزد
موضوع مناقصه: نرده گذاری محوطه ورودی و خروجی پایانه غدیر

1( مبلغ و نوع سپرده شــرکت در مناقصه: مبلغ ضمانــت شرکت در مناقصه به 
صورت مقطوع به میزان20/000/000 ریال می باشــد که می تواند به صورت واریز به 
حســاب 2091520071 بانک تجارت شهرداری یزد و یا به صورت ضمانت نامه بانکی 

در وجه حساب مذکور و یا اوراق مشارکت بی نام باشد.
2- مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد 

قرارداد معادل 5٪ مبلغ قرارداد می باشد.
3( پیش پرداخت: شــهرداری می توانــد 25 درصد مبلغ کل قــرارداد را به عنوان 
پیش پرداخــت در ازای دریافت ضمانت نامه بانکی به پیمانکار پرداخت نموده و در هر 

پرداختی این مبلغ مستهلک می شود.
4( نحوه تامین اعتبار پروژه: پروژه از محل بودجه ســال 1394 شــهرداری یزد 

تامین اعتبار می شود.
مهلت خرید و تحویل اســناد: زمان فروش اســناد از تاریخ 94/8/12 می باشــد، 
حداکثر تاریخ تســلیم پیشــنهادات به دبیرخانه محرمانه اداره حراســت شهرداری تا 
ســاعت 9 روز دوشنبه مورخ 94/9/2 می باشد و کلیه پیشنهادات در ساعت 10 صبح 

روز دوشنبه مورخ 94/9/2 در محل حوزه شهردار مفتوح می شود.
محل انجام کار: شهر یزد

محل دریافت اسناد: یزد - میدان آزادی - شهرداری مرکز - امور قراردادها
قیمت و زمان فروش اســناد: مبلغ فروش اســناد 300/000 ریال به صورت واریز 
نقدی به حســاب شــماره 2091521000 نزد بانک تجارت سایر اطالعات و جزئیات 

مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
به پیشــنهادهای فاقد ســپرده و امضاء مشروط، مخدوش و پیشــنهاداتی که بعد از 
انقضای مدت مقرر واصل شــود، ســپرده های مخدوش و کمتــر از میزان مقرر، چک 

شخصی و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تمامی  متقاضیان می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت 

yazd.ir فرم پیش خرید اسناد را دریافت و مطالعه نمایند. 
در صورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، شــهرداری نســبت به استرداد این وجه 

هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند سپرده های آنها به ترتیب 

ضبط خواهد شد.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

هزینه چاپ و نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/4/21 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضا از سه امضا 

آقایان ناصر طالب کد ملی 3961739544 )مدیرعامل(، حســن  

پورعبداللهیان کد ملی 0042380731 و ســیدعلیرضا سجادی 

کد ملی 3932603516 همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

با ثبت این مستند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء انتخاب 

شده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل دســترس 

می باشد.

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

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

بارکد6364573

م الف 131650

ثبت و امضاء ذیل دفاتــر تکمیل گردیده که خالصه آن به 

شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

1- موضوع شرکت : - طراحی، اجرا، نظارت و اداره طرحهای 

صنعتی و معدنی در زمینه اکتشــافات، اســتخراج، تجهیز و 

بهره بــرداری از معادن و فعالیت در امور فرآوری مواد معدنی 

فلزی و غیرفلزی - تولید و صادرات مواد معدنی و ســنگهای 

تزئینی و ســاختمانی - خرید و فــروش، واردات و صادرات 

ماشین آالت مواد معدنی و تجهیزات معدنی و صنایع وابسته 

- اخذ و ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشور - شرکت 

در کلیــه مناقصه ها و مزایده هــای دولتی، خصوصی، داخلی 

و خارجــی - صادرات و واردات مــواد معدنی اعم از فلزی و 

غیرفلزی )خام یا فرآوری شــده( و ســایر کاالهای مربوط به 

فعالیت شــرکت - اجاره و اســتجاره معادن و ایجاد یا خرید 

واحدهــای خدماتی و تولیدی مرتبط با نــوع معادن ذیربط 

- مشــارکت و سرمایه گذاری در سایر شــرکتهای داخلی از 

طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید سهام 

شــرکتهای موجود - برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاه های 

داخلی و خارج از کشور - اخذ وام و تسهیالت مالی و اعتباری، 

اعم از بانک ها و موسســات مجــاز مالی داخلی و خارجی در 

صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح 

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شــرکت: تهران خیابــان آفریقا بعد از میرداماد 

نبش خیابان یزدان پناه پالک 1 کد پ 1968874914

ســرمایه شــرکت: مبلغ 10/000/000 ریال منقســم به 

10/000 ســهم 1000 ریالی که تعداد 10/000 ســهم با 

نام و 0 ســهم آن بی نام می باشــد که مبلغ 10/000/000 

ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 6247/278 

مــورخ 94/5/28 نزد بانک ملت شــعبه چهارراه جمهوری 

پرداخت گردیده است.

اولین مدیران شــرکت: مجتمــع اقتصــادی کمیته امداد 

امام خمینــی)ره( بــا شناســه ملــی 14003163370 به 

نمایندگــی: آقای محمــد کاظم زرگریان به شــماره ملی 

2990378146 به ســمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 

و شــرکت عمران گســتر بصیر تهران )ســهامی خاص( به 

شماره ثبت 462078 و با شناسه ملی 14004476790 به 

نمایندگی: آقای رضا همایون به شماره ملی 0055170811 

به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کشاورزی و دامپروری 

بهاران بهشت البرز )سهامی خاص( به شماره ثبت 367545 

و شناســه ملی 10320130226 به نمایندگی: آقای اکبر 

نادعلی به شماره ملی 0533412803 به سمت نائب رئیس 

هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

کلیــه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت به امضای 

مدیرعامــل و یکــی از اعضاء هیئــت مدیــره و در غیاب 

مدیرعامل با امضای دو تــن از اعضای هیئت مدیره همراه 

با مهر شــرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی مفید راهبر به شماره 

ملی 10861836531 بــه عنوان بازرس قانونی برای مدت 

یکسال انتخاب شدند.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

انتخاب شد.

ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزلــه اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه معادن و کانیهای فلزی و ساختمانی امداد در 
تاریخ 1394/6/3 به شماره ثبت 477890 به شناسه ملی 14005180436

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

بارکد 6037977

م الف131644
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صفحه2

يادداشت روز
خبر ويژه

پرونده ویژه کیهان
به مناسبت چهلمین روز فاجعه منا

*جریمه 20 هزار تومانی ورود به محدوده زوج و فرد 

از اول آبان ماه

* معاون علمی و فناوری رئیس جمهور: ژن کارآفرینی 

در کشور با فرهنگ نفتی سرکوب شده است.

* معاون وزیر اقتصاد: قوانین مزاحم کســب و کار 

شناسایی می شوند.

* ســودآوری بــاالی یــک کارآفریــن موفــق

در پرورش مرغ.                            صفحات11و4

اخبار ضد و نقیض  
از تسویه بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت

صفحه2

گزارش خبری تحلیلی کیهان

آغاز عملیات اجرایی برجام
با کدام تضمین کتبی؟!

خطوط 
فصل و وصل ما 
در مذاکرات وین

رسوایی مدعیان حقوق بشر
 در فاجعه منا

گمشده بزرگ ایران و جریان مقاومت
رکن آبادی کلید فاجعه منا

چرا رئیس جمهور برای پیگیری 
حادثه منا به ایران نیامد؟

به بهانه اربعین شهادت زائران خانه خدا 
هفت سنگ آخر به شیطان در سرزمین منا

فاجعه منا 
در گفتار شخصیت های غیرایرانی

فاجعه منا
 از منظر عربستان و هم پیمانانش 

صفحات7،6،5و8

گزارش خواندنی اسکای نیوز از چشم آبی هایی که با داعش می جنگند
صفحه آخر

* اشپیگل: اردوغان با بحران سازی انتخابات را

برد.

* توقیف هواپیماهای کانادا و ســوئد در بغداد 

به اتهام قاچاق سالح!

* طالبان دو نیم شد؛ مخالفان، طالبان جدید 

تشکیل دادند!

* فرضیــه تروریســتی بودن حادثه ســقوط 

هواپیمای روسی تقویت شد.           صفحه آخر

نیروی هوایی و دریایی اسرائیل
مستقیما وارد جنگ یمن شد

نفوذ به روایت اسناد النه جاسوسی

انقالب اسالمی
 رویای کمپانی های آمریکایی را

 به باد داد
صفحه10

* علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی: ایران اجرای برجام را 
با جمع آوری شماری از سانتریفیوژهای خود در تاسیسات هسته ای 

نطنز آغاز کرده است.
* عراقچی: روند اجرای برجام تقریباً شــروع شده. ما طبق جدول 
زمانــی که پیش رو داریم، تصور می کنیم که تا حدود 2 ماه دیگر به 

مرحله ای برسیم که برجام به طور کامل اجرایی شود.
* اقدام توأم با تعجیل دولت در حالی اســت که هنوز هیچ تضمین 
کتبی از سوی رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا مبنی بر لغو کامل 

تحریم ها صورت نگرفته است.
* بنــد اول نامه رهبر انقالب در تایید مشــروط برجام: از آنجا که 
پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساساً با هدف لغو تحریم های ظالمانه  
اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرائی شدن آن در برجام به 
بعد از اقدام های ایران موکول گردیده، الزم است تضمین های قوی 
و کافی برای جلوگیری از تخلف طرف های مقابل تدارک شود، که از 
جمله  آن اعالم کتبی رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه  اروپا مبنی بر 

لغو تحریم ها است. 
* در اعالم اتحادیه  اروپا و رئیس جمهور آمریکا، باید تصریح شود که 
این تحریم ها بکلی برداشته شده است. هرگونه اظهاری مبنی بر این که 

ساختار تحریم ها باقی خواهد ماند، به منزله  نقض برجام است.
* تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در تذکری به رئیس جمهور 
خواستار توقف دستور جمع آوری سانتریفیوژهای فردو و نطنز پیش از 
اخذ تضمین های کتبی الزم از طرف مقابل شدند.                         صفحه2

کارگزاران با نجفی
اصالح طلبان و عارف را دور می زند؟!

* رشد علمی ایران 20 برابر شده، آنها می توانند اسرائیل را در هم بشکنند


