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3-نوع مناقصه:عمومی-یکمرحلهای
4- محل دریافت اسناد مناقصه:کیلومتر25اتوبانقزوین-کرج،امورقراردادهاوتوسعهبازار

میلیون نه و بیست و )یکصد مبلغ129/000/000ریال 5- میزان سپرده شرکت در مناقصه:
ریال(بصورتضمانتنامهبانکییاواریزبهحسابجام6804466081بانکملتشعبهاسدآبادی

قزوین)باجهنیروگاهباکدشعبه2109/7بهناممناقصهگزار(.
6- تاریخ فروش اسناد مناقصه:بهمدتدهروزازتاریخدرجوچاپآگهی

7- تاریخ تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه نیروگاه:تاساعت14عصرروزسهشنبهمورخ1394/9/24
8- مبلغ فروش اسناد مناقصه:مبلغ327/000ریالبااحتساب9٪ارزشافزودهبهصورتواریز
باکدشعبه نیروگاه بانکملتشعبهاسدآبادیقزوین)باجه وجهبهحسابجام6804465837

2109/7(بهناممناقصهگزار.
مورخ چهارشنبه روز پاکات بازگشایی زمان مناقصه: پیشنهادات  قرائت  محل  و  زمان   -9

1394/9/25راسساعت10صبحدرمحلمناقصهگزارانجامخواهدشد.
بدیهیاستمناقصهگزاراسنادومدارکواصلهرادرچارچوبضوابطومقرراتبررسیوازبرنده
مناقصهکهبایددارایصالحیتحرفهایباشدجهتعقدقرارداددعوتبعملخواهدآمدوتلفن
33562311-028و3-88796681-021وداخلی6073امورقراردادهاوتوسعهبازاردرصورت
نیازپاسخگویاطالعاتتخصصیموردنیازخواهدبودواینآگهیرامیتوانیددرسایتاینترنتی

ذیلمشاهدهکنید.
      http://iets.mporg.ir                                    :سایت ملی اطالع رسانی

http://tender.tavanir.org.ir                         :سایت معامالت توانیر
http://www.rpgm.ir                             :سایت نیروگاه شهید رجایی

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی

آگهی مناقصه عمومی 
)شماره 45-94/8ت( 

1- نام مناقصه گزار: شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی )نیروگاه شهید رجایی(
2- موضوع مناقصه:خریدباطرینیکلکادمیومبهشرحجدولذیل:

واحدمقدارنام کاالردیف

1300AH،1/2V،نیکلکادمیوم،)BATTERY(،باطری
1set=42pcs325×195×170mm

عدد84

شرکت مدیریت تولید برق 
شهید رجایی

»بیایید با صرفه جویی در مصرف برق از هدررفت سرمایه های ملی جلوگیری کنیم«

دوم
ت 

نوب

عنوان مناقصه: ادامه شبکه فاضالب توسعه غربی شهرک صنعتی کاسپین
1- نام و نشــانی مناقصه گزار: شرکت شهرکهای صنعتی اســتان قزوین واقع در:قزوین،بلوار
آیتاهللشــهیدبهشتی،روبرویبوستاندهخدا،شــماره166،تلفنتماس:33354590-028،سایت
اینترنتــی:2www.qazviniec.ir- نوع مناقصه:عمومیویــکمرحلهای3- کیفیت و 
کمیت خدمات: کمیت:متراژکارحدود2100مترطولاســت،شامل1400مترلولهقطر315)که
حدود1000مترآنتوســطکارفرماتامینگردیدهاســت(و700مترلولهبهقطر200،تعدادمنهول
35دســتگاهکه3موردبتنیوبقیهآجریاســت.خطوطفاضالبدرپیادهرواجرامیگردد.کیفیت:
طبقمشــخصاتفنیعمومیابنیه،نشــریهشماره55ومشــخصاتفنیعمومیکارهایخطوطلوله
آبوفاضالب4- نوع تضمین شــرکت در مناقصه:ضمانتنامهبانکی،پرداختنقدی،انواعاوراق
مشــارکتیطرحهایدولت5- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:90/000/000ریال)نودمیلیون
ریال(ودارابودناعتبارسهماههازآخرینمهلتتسلیمپیشنهادات6- محل خرید اسناد و تسلیم 
پیشنهادات:دبیرخانهشــرکت،واریزمبلغ300/000ریالبهشمارهحساب69467032/86حساب
جامبانکملت)ازطریقکارتخواندرمحلشــرکتمیســراست(7- مهلت خرید اسناد:ازروز
سهشنبهمورخ94/9/3تاساعت14/20روزسهشنبهمورخ894/9/10- جلسه توضیح و تشریح 
اسناد:درساعت15روزشــنبهمــورخ94/9/14دردفترمعاونتعمرانومحیطزیست9- مهلت 
تســلیم پیشنهادات:تاساعت14:20روزدوشــنبهمورخ1094/9/23- تاریخ و محل گشایش 

پاکات:دفترمعاونتعمرانومحیطزیستدرساعت15:30روزدوشنبهمورخ94/9/23
11- مبلغ برآورد:2/689/272/549ریالبراساسفهرستبهایشبکهفاضالبسال1394

12- مــدت قرارداد:4ماه13- محــل پروژه:کیلومتر25آزادراهقزوین-کرج،واقعدرشــهرک
صنعتیکاســپین14- شرایط شرکت کنندگان:دارابودنرتبه5آبیاتاسیساتوتجهیزاتوارایه
حداقلیکصورتمجلستحویلیکپروژهمشــابهقابلقیاس)ازنظرحجمکاریاازنظرریالی(همراه

بارضایتنامهکهپیمانکارراسابادستگاههایاجراییطیمدت5سالگذشتهمنعقدنمودهباشد.
تبصره:پیمانکاراندارایقراردادبااینشــرکتدرصورتنداشــتناخطار)بهلحاظتاخیر(ورضایت

کارفرما)عملکردمناسب(میتواننددرمناقصهشرکتنمایند.

آگهی مناقصه عمومی شماره 94/7/ش 
نوبت دوم شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

بهاستنادصورتجلسههیئتمدیرهمورخ1393/10/11تصمیماتذیل
اتخاذشد:

آقایمهدیصحرائیاندارایکدملیشماره2470728861بهسمت
مدیرعاملورئیسهیئتمدیرهوآقایحبیبالهنیکبختبهکدملی
1911055781بهســمتنایبرئیسهیئتمدیرهانتخابگردیدند
وامضایکلیهاســنادواوراقبهاداروتعهدآورشــرکتازقبیلچک،
سفتهوبرواتباامضاءثابتآقایفرهادشاهپسندزادهازاعضایهیئت
مدیــرهوامضایمتغیرمدیرعاملویایکــیازاعضایهیئتمدیرهبا
مهرشرکتوکلیهعقوداسالمیوقراردادهاونامههایاداریباامضای

مدیرعاملهمراهبامهرشرکتمعتبرمیباشد.
باثبتاینمستندتصمیماتتعیینســمتمدیران،تعییندارندگان
حقامضاءانتخابشدهتوسطمتقاضیدرسوابقالکترونیکشخصیت
حقوقیمرقومثبتودرپایگاهآگهیهایســازمانثبتقابلدسترس

میباشد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آریانفت 
شهاب سهامی خاص به شماره ثبت 

387294 و شناسه ملی 10320378579

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

بارکد: 7158579

م الف 138539

بهاستنادصورتجلســههیئتمدیرهمورخ1394/4/3تصمیماتذیل
اتخاذشد:

محمدقطانکاشــانیبهشــمارهملی0042634873بهسمترئیس
هیئتمدیرهوعلیرضاقطانکاشانیبهشمارهملی0066568511به
ســمتمدیرعاملوعضوهیئتمدیرهوالدنسمائیانبهشمارهملی

0452298660بهسمتنایبرئیسهیئتمدیرهتعیینگردیدند.
کلیهاسنادواوراقبهاداروتعهدآورشرکتازقبیلچک،سفته،بروات،
قراردادهاوعقوداســالمیباامضاءمحمدقطانکاشــانیهمراهبامهر
شــرکتونامههــایاداریباامضایهریکازمدیرانومهرشــرکت

معتبرمیباشد.
باثبتاینمســتندتصمیماتتعیینوضعیتحقامضاء،تعیینسمت
مدیران،انتخابوتعیینســمتهیئتمدیرهانتخابشــدهتوســط
متقاضیدرسوابقالکترونیکشخصیتحقوقیمرقومثبتودرپایگاه

آگهیهایسازمانثبتقابلدسترسمیباشد.

آگهی تغییرات شرکت فربافت سهامی 
خاص به شماره ثبت 131088 و شناسه 

ملی 10101743960

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

بارکد: 6883594

م الف 138546

بهاســتنادصورتجلســهمجمععمومیفوقالعادهمورخ1394/5/26تصمیمات
ذیلاتخاذشد:

تعــداداعضــایهیئتمدیرهبهتعدادســهنفرتغییریافتومــادهمربوطهدر
اساسنامهبدینشرحاصالحگردید.

باثبتاینمستندتصمیماتاصالحمواداساسنامهدرتصمیماتپیشبینینشده
سامانهانتخابشدهتوسطمتقاضیدرسوابقالکترونیکشخصیتحقوقیمرقوم

ثبتودرپایگاهآگهیهایسازمانثبتقابلدسترسمیباشد.

آگهی تغییرات شرکت بسا پارس صنعت 
سهامی خاص به شماره ثبت 368048 

و شناسه ملی 10320174724

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

بارکد 7012017

م الف 138534

تأسیس شــرکت سهامی خاص طرح و 
اجرای آوید فام درتاریخ1394/6/24بهشــماره
ثبت479155بهشناســهملــی14005229963ثبتو

امضا،ذیلدفاترتکمیلگردیدهکهخالصهآنبهشــرحزیر

جهتاطالععمومآگهیمیگردد.

-موضوعشــرکت:کلیهاموربازرگانیدررابطهباصادرات

وواردات-طراحیواجــرایکلیهپروژههایعمرانی،ابنیه،

شــبکههایآبیاریوزهکشی،تأسیســاتانتقالوتوزیعو

تصفیهآبوفاضالب،نقشــهبرداریوتسطیحاراضی،کلیه

سازههایآبیوخاکی،تولیدقطعاتپیشساختهپروژههای

عمرانــی،طرحوعملیاتپیمانکاریســاختمانی،معماری،

تأسیســاتیومکانیکــی،الکتریکیوبهرهبــرداریازکلیه

پروژههایعمرانی-برنامهنویسیکامپیوتر،طراحیسایتو

سیستمهایامنیتی،مشــاورهونظارتبراجرایطرحهای

انفورماتیک-طراحیواجرایکلیهپروژههایعمرانی،ابنیه،

شــبکههایآبیاریوزهکشی،تأسیســاتانتقالوتوزیعو

تصفیــهآبوفاضــالب،نقشــهبرداریوتســطیحاراضی،

کلیهســازههایآبیوخاکی،تولیدقطعاتپیشســاخته

پروژههایعمرانی،طرحوعملیاتپیمانکاریســاختمانی،

معماری،تأسیســاتیومکانیکی،الکتریکیوبهرهبرداریاز

کلیــهپروژههایعمرانی)درصورتضــرورتقانونیانجام

موضوعاتپسازاخذمجوزهایالزم(

مدتشرکت:ازتاریخثبتبهمدتنامحدود

-مرکزاصلیشرکت:تهرانشهرکغرببلواردادمانبلوار

درختیکوچهثقفیپالک5طبقه4واحد21کدپســتی

1468794416

-ســرمایهشــرکت:مبلغ1000000ریالمنقسمبه100

سهم10000ریالیکهتعداد100سهمبانامو0سهمآن

بیناممیباشدکهمبلغ350000ریالتوسطمؤسسینطی

گواهیبانکیشــماره93/860ص/243مورخه93/9/3نزد

بانکپاسارگادشعبهآیتاهللکاشانیپرداختگردیدهاست

والباقیسرمایهدرتعهدصاحبانسهاممیباشد.

-اولینمدیرانشــرکت:طاهرهزهدینســببهشمارهملی

1382264828بهســمتنایبرئیسهیئتمدیره-سپیده

عالینژادبهشمارهملی0010094857بهسمتعضوهیئت

مدیره-حامدشــیخلوبهشــمارهملــی2802886371به

ســمترئیسهیئتمدیره-امیربدالنیزادهبهشــمارهملی

2802927906بهســمتمدیرعاملوعضوهیئتمدیرهبه

عنواناعضایهیئتمدیرهبرایمدت2سالانتخابگردیدند.

-دارندگانحقامضاء:کلیهاوراقواســنادبهاداروتعهدآور

شرکتبهامضایحامدشیخلوبهسمترئیسهیئتمدیره

وامیربدالنیزادهبهســمتمدیرعاملهمراهبامهرشرکت

واوراقعادیواداریبهامضایامیربدالنیزادهبهســمت

مدیرعاملهمراهبامهرشرکتمعتبرمیباشد.

-اختیاراتنمایندهقانونی:طبقاساسنامه

-بازرساصلیوعلیالبدل:محمدهادیصدقیانیبهشماره

ملی4723856315بهعنوانبازرساصلیوسانازگریوانی

بهشــمارهملی0630002673بهعنوانبازرسعلیالبدل

برایمدتیکسالانتخابگردیدند.

-روزنامهکثیراالنتشــارکیهانبرایدرجآگهیهایشرکت

انتخابگردید.

)ثبــتموضوعفعالیتمذکوربــهمنزلهاخذوصدورپروانه

فعالیتنمیباشد(

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

بارکد 7006861

م الف 138535

هفته بسیج، یادآوررشــادتها،ایثاروفداکاریدالورمردانیاستکهبرای
اعتالیاسالم،ودفاعازاینسرزمینالهی،ازبذلجانخوددریغنکردند.

دراینهفتهمبارک،مجلسبزرگداشــتو یادواره شهدا و 4 شهید 
گمنام شهر کیاسربرگزارمیگردد.

زمان:روزپنجشنبه5آذرماه1394-ازساعت10صبح
مکان:تکیهامامحسین)ع(شهرکیاسر

مقدمعموماقشارحزبا...وعالقمندانبهتداومراهنورانیشهیدانراگرامیمیداریم.
ستاد بزرگداشت یادواره شهدای شهر کیاسر

 بسمه تعالی

بهاســتنادصورتجلســهمجمععمومیعادیبطورفوقالعادهمورخ1393/10/10تصمیماتذیلاتخاذشــد:آقایانمهدیصحرائیانبهکدملی2470728861،
حبیبالهنیکبختبهکدملی1911055781،فرهادشاهپسندزادهبهکدملی0075649413بهسمتاعضاهیئتمدیرهبرایمدتدوسالانتخابگردیدند.

باثبتاینمســتندتصمیماتانتخابمدیرانانتخابشــدهتوسطمتقاضیدرسوابقالکترونیکشــخصیتحقوقیمرقومثبتودرپایگاهآگهیهایسازمانثبت
قابلدسترسمیباشد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آریا نفت شهاب سهامی خاص به شماره ثبت 387294 و شناسه ملی 10320378579

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

بارکد7157889 

م الف 138540

سال هفتادو چهارم   شماره 21217   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(چهار شنبه 4 آذر 1394   13 صفر 1437   25 نوامبر 2015

صفحه2 صفحه2

يادداشت روز

خبر ويژه

*وزیررفاه:خانوادههایدارایبیشازیکمعلول
صاحبخانهمیشوند.

*مصرفانرژیبااجرایسیاستهایابالغیرهبری
کاهشمییابد.

*برخالفپیشبینیسخنگویدولت،دالربازهم
گرانشد.

*صادراتصنایعدستی36درصدافزایشیافت.
صفحات 3،11،4

*صهیونیستهاازترسانتفاضهبهدیوارحائلو
سپردفاعیمتوسلشدند.

*غیبــت75درصدیمردمدرانتخاباتپارلمانی
مصر.

*پشــتپردهماشــینتبلیغاتیداعشبهروایت
فیلمبردارداعش.

*ورودســربازانبحرینیبهعدنپسازشکست
اماراتیهادرتعز.صفحه آخر

اسپوتنیک خبر داد

پیشنهاد پوتین برای امضای 
پیمان پولی دوجانبه با ایران

با اشاره به ائتالف ایران و روسیه

واشنگتن تایمز: اوباما سقوط اسد را 
مگر در خواب ببیند

ترکیه سوخوی روسیه را سرنگون کرد

پوتین:آنکارامنتظرعواقبسنگیناقدامخودباشد
رهبر انقالب توصیه کردند

کشورهای همسو در جهان اسالم
جبهه مقاومت تشکیل دهند

* رؤســای جمهور عراق و بولیوی و نخســت وزیر الجزایر روز 
گذشته به طور جداگانه با حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای دیدار 

و گفت و گو کردند. 
* رهبر معظم انقالب اسالمی: برخی کشــورهایی که دنباله رو 
آمریکا هســتند، مانع از ادامه  فعالیت جبهه مقاومت متشکل از 
ایران ، الجزایر و سوریه در ابتدای انقالب شدند اما به نظر می رسد 
اکنون زمینه  تشــکیل چنین مجموعه ای متشکل از کشورهای 

اسالمی که دارای دیدگاه های مشترک هستند وجود دارد.
* اگر چنین مجموعه ای تشــکیل شــود، این کشورهای اسالمی 
می توانند در مســائل مهم دنیای اســالم تأثیرگذار باشند و برای 
مشکالت منطقه و مبارزه با تروریست ها، اقدامات عملی انجام دهند.
* نباید فضا به گونه ای شود که آمریکایی ها به خود جرأت دهند تا 

به صورت علنی صحبت از تجزیه  عراق بکنند.
* جوانان عراق اکنون بیدار شــده اند و به قــدرت و توانایی خود 
پی برده اند و چنین جوانانی قطعاً زیر بار سلطه  آمریکا نخواهند رفت.
* مورالس: ما جنابعالی را پدر و راهنمای همه انقالب های مســتقل 
و به ویژه انقالب های منطقه آمریکای التین می دانیم و از ســخنان 
ارزنده، الهام بخش و امیدآفرین شما درس های فراوانی آموخته ایم.

* فؤاد معصوم بر جایگاه و نفوذ کالم حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
میان مردم و مسئوالن عراق به عنوان یک مجتهد و مرجع تقلید 
بزرگ تاکید کرد.                                                              صفحه3

ایران از هر کس در هر جای دنیا که مقابل زورگویی و سلطه ایستادگی کند، حمایت می کند

*فایننشــالتایمز:ســفرپوتینبهایرانباگذشــت8ســالدرجهت
مســتحکمکردنروابطسیاسی،اقتصادیبین2کشــوریاستکهبا
داشتنزمینههایمشترکعلیهگروههایشورشیدرسوریهمیجنگند.

*والاســتریتژورنال:والدیمیرپوتیــنبرایاولینباردرتقریباًیک
دههبهایرانرفتوبهدنبالمستحکمکردنروابطباایراندرخصوص

موضوعسوریهاست.
*خبرگزاریفرانسه:دیداربیشاز90دقیقهرئیسجمهورروسیهبارهبر
ایرانسازندهوطوالنیترازآنچیزیبودکهقباًلبرنامهریزیشدهبود.

بازتاب گسترده دیدار رهبر انقالب و رئیس جمهور روسیه در رسانه  های جهان

پوتین برای مقابله با توطئه های آمریکا
به ایران روی آورد

سعیدی کیا خبر داد

حمایت بنیاد مستضعفان
از دانشجویان و کارآفرینان

صفحه3

*والدیمیرپوتین:ســقوطجنگندهروســیهتأثیر
بزرگیبرروابطروسیهوترکیهدارد.

*ســقوطاینجنگندهضربهایازســویحامیان
تروریستهابهماست.

*مابهخاطراینکهباتروریســممبارزهمیکنیم،از
پشتخنجرخوردیم.

*جنگندهمازمانیموردهدفقرارگرفتکهدرفضای
سوریهبودو4کیلومتربامرزهایترکیهفاصلهداشت.

*ترکیــهبهگونهایرفتارمیکندکهانگارجنگنده
روسیهتوسطخودروسهاساقطشدهاست!

*تحلیلگرانمیگویند،حملهبههواپیمایروســی
باهدفتحتالشــعاعقراردادندیدارمهمپوتینبا

رهبرمعظمانقالباسالمیصورتگرفتهاست.
*صبحدیروزیکفروندجنگندهسوخو-24روسیه
درآســمانالذقیهسوریههدفجنگندههایترکیه
قرارگرفتوسقوطکرد.صفحه آخر

نقیض گویی اصالح طلب جدید بی بی سی
درباره نفوذی ها

تاوان 
حرف های قشنگ 

از جیب مردم !

*رسانهپاکستانی»PTI«:پوتین
رئیسجمهورروسیهبرایخنثی
کردنتوطئهآمریکادرغربآسیا
دســتانخودرابهســویرهبر
ایراندرازکرد.صفحه3


