
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوی درنظر دارد در اجرای مفاد جزء یک از بند الف ماده 4 قانون برگزاری مناقصات مصوب 
سال 1383 و آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون مذکور، پروژه های ذیل را براساس فهرست آیتم؛ از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 

واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی تجدید 
مناقصه عمومی

نجات آب کشاورزی
الزامی برای تأمین آب شرب

نوبت دوم

شماره 
مبلغ برآورد نام پروژهمناقصه

)ریال(
مبلغ تضمین 

)ریال(
مدت  انجام 

کار )ماه(
2،428،857،789121،443،00012تجدید مناقصه راهبری و نگهداری از تأسیسات آب شرب تحت پوشش در سطح شهرستان بجستان9226

تجدید مناقصه راهبری و نگهداری از تأسیسات آب شرب تحت پوشش در سطح شهرستان 9227
2،414،248،854120،712،00012طرقبه-شاندیز

4،943،801،871247،190،00012تجدید مناقصه راهبری و نگهداری از تأسیسات آب شرب تحت پوشش در سطح شهرستان بردسکن9228
3،579،500،125178،975،00012تجدید مناقصه راهبری و نگهداری از تأسیسات آب شرب تحت پوشش در سطح شهرستان فریمان9229

تجدید مناقصه راهبری و نگهداری از تأسیسات آب شرب تحت پوشش در سطح شهرستان 9230
2،560،743،056128،037،00012تربت حیدریه )حاشیه(

تجدید مناقصه راهبری و نگهداری از تأسیسات آب شرب تحت پوشش در سطح شهرستان 9231
5،849،539،188292،477،00012تربت حیدریه

5،303،997،498265،200،00012تجدید مناقصه راهبری و نگهداری از تأسیسات آب شرب تحت پوشش در سطح شهرستان کاشمر9232
5،021،008،052251،050،00012تجدید مناقصه راهبری و نگهداری از تأسیسات آب شرب تحت پوشش در سطح شهرستان گناباد9233

تجدید مناقصه راهبری و نگهداری از تأسیسات آب شرب تحت پوشش در سطح شهرستان مشهد 9234
6،397،721،047319،886،00012)بخش احمدآباد رضویه(

3،031،274،115151،564،00012تجدید مناقصه راهبری و نگهداری از تأسیسات آب شرب تحت پوشش در سطح شهرستان مه والت9235

مبلغ تضمین شرکت کننده در مناقصه بایستی به یکی از صورتهای زیر شامل ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه موسسات اعتباری دارای مجوز 
از بانک مرکزی یا وجه نقد واریز به حساب جاری سیبا 2175211799007 بانک ملی مرکزی مشهد بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت آب 

و فاضالب روستایی خراسان رضوی یا اوراق مشارکت  باشد.
از پیمان��کاران دارای حداق��ل رتب��ه 5 آب و یا دارای صالحیت از اداره های کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رش��ته های تعمیر و نگهداری 
 http://iets.mporg.ir یا امورتأسیس��اتی دعوت می شود، نسبت به اخذ اس��ناد مناقصه از پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات؛ به آدرس
مراجعه و اس��ناد مناقصه را دریافت و تا پایان وقت اداری روز س��ه ش��نبه مورخ 1392/8/28 به دبیرخانه ش��رکت به نشانی مشهد- خیابان 
ارش��اد- بین پیام و وحدت- پالک 106 تحویل نمایند. مدت اعتبار پیش��نهادات از تاریخ بازگشایی قیمت ها به مدت 3 ماه می باشد و زمان 
بازگش��ایی در روز چهارش��نبه س��اعت 9/30 مورخ 1392/8/29 در محل دفتر مدیرعامل می باشد. در ضمن جهت کسب اطالعات بیشتر با 

شماره تلفن 4-7657193-0511 اداره طرح و برنامه تماس حاصل فرمائید.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوی
ضمنا سامانه پیام کوتاه این شرکت با شماره 30001832 آماده دریافت انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان می باشد.

شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوی
شرکت سهامی برق منطقه ای تهران در نظر دارد عملیات بسترسازی و دیوارکشی زمین پست 63 کیلو ولت شهرک یاس را از طریق برگزاری مناقصه عمومی روابط عمومی و آموزش همگانی

به پیمانکار واجد شرایط زیر واگذار نماید.
دارا بودن گواهی نامه صالحیت با حداقل پایه 5 در رشته ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری 

الف- مدت اجرای کار: 6ماه
ب- مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: 12/700/000 ریال )دوازده میلیون و هفتصد هزار ریال( به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا فیش پرداخت وجه نقد 

به حساب سیبا شماره 2175098010007 بانک ملی ایران- شعبه برق به نام شرکت برق منطقه ای تهران
ج- مدت اعتبار پیشنهادها: 6 ماه بعد از تاریخ تعیین شده برای گشایش پیشنهادها

از شرکتهای واجد شرایط دعوت می گردد جهت خرید اسناد مناقصه از تاریخ 92/8/25 لغایت 92/8/27 در ساعات اداری با در دست داشتن معرفی نامه کتبی و 
مدارک فوق الذکر و پرداخت مبلغ 500/000 ریال به حساب سیبا شماره 2175099004004 بانک ملی ایران- شعبه برق به نام شرکت برق منطقه ای تهران، به 
امور تدارکات طرح های شرکت برق منطقه ای تهران واقع در انتهای بزرگراه یادگار امام- بلوار شهدای شرکت برق )باالتر از کوی فراز(- ساختمان ستادی- طبقه 

چهارم شرقی مراجعه نمایند.
شرکت کنندگان در مناقصه می بایستی پیشنهاد خود را براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه تنظیم و از ساعت 8/30 تا 14 روز سه شنبه مورخ 92/9/12 به 
دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت برق منطقه ای تهران واقع در تهران- انتهای بزرگراه یادگار امام- بلوار شهدای شرکت برق )باالتر از کوی فراز(- ساختمان 

ستادی- طبقه اول، در مقابل اخذ رسید تحویل نمایند.
کلیه پیشنهادات رسیده راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 92/9/13 در سالن پژوهش شماره 3 شرکت برق منطقه ای تهران )طبقه سوم( بازگشایی خواهد شد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
 www.trec.co.ir و http://iets.mporg.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور www.tavanir.org.ir ضمنا اطالعات فوق در س��ایت اینترنتی

موجود می باشد.

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای 92/22009

روابط عمومی برق تهران م الف 3548

وزارت نیرو
شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

صرفه جویی نیاز امروز و فردا

شرکت توزیع  نیروی برق اس�تان هرمزگان در نظر دارد لوازم مشروحه 
ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از تولیدکنندگان و تامین کنندگان 

واجد شرایط خریداری نماید.
شماره مناقصهموضوعردیف

1

خرید انواع کابل فشار ضعیف آلومینیوم خودنگهدار

92-57 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 974/000/000ریال
نوع تضمین: ضمانت  بانکی یا واریز وجه نقد  

مدت زمان تحویل کاال: چهار)4( ماه    پیش پرداخت: ٪10

لذا کلیه ش��رکت هایی که تولیدکنن��ده و تامین کننده ل��وازم مذکور بوده و 
همچنی��ن دارای تائیدیه ه��ا و گواهینامه های مربوطه باش��ند می توانند پس 
از تاری��خ درج آگه��ی نوب��ت دوم در روزنامه به مدت پن��ج روز جهت خرید 
اس��ناد مناقصه با در دس��ت داش��تن قبض واریز مبلغ دویست و بیست هزار 
)220/000(ریال به حساب سپهر ش��ماره )0102164357002( نزد بانک 
صادرات ش��عبه گلش��هر بندرعباس، به آدرس ذیل و یا ش��بکه اطالع رسانی 
معامالت شرکت توانیر به آدرس www.tavanir.org.ir مراجعه نمایند.

- آدرس دس�تگاه مناقصه گ�ذار: بندرعباس- بلوار جمهوری اس��المی- 
جنب ش��هرک مس��کونی زیتون )نیروگاه قدیم( ش��رکت توزیع نیروی برق 

هرمزگان تلفن: 4512344-0761، فاکس: 0761-4512336
- به پیش��نهادهای فاقد امضا، مش��روط، مخدوش و پیش��نهاداتی که بعد از 

انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

»آگهی مناقصه عمومی« شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان
زیرمجموعه شرکت توانیر و وابسته به وزارت نیرو

نوبت دوم

موضوع مزایده: واگذاری امور نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار قزوین
تضمین ش��رکت در مزایده مبلغ 97/400/000ری��ال بصورت فیش واریزی 

نقدی یا ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده می باشد.
مهل�ت و محل دریافت اس�ناد: تا پایان وقت اداری روز پنجش��نبه مورخ 

1392/8/30 به آدرس ذیل
مهلت و محل ارائه پیش�نهادات: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 

1392/9/12 به آدرس ذیل
زمان و محل بازگش�ائی پیش�نهادات: س��اعت 11 صبح روز چهارشنبه 

مورخ 1392/9/13 به آدرس ذیل
لذا جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به آدرس: قزوین- بلوار نوروزیان- بلوار حج- 
بن بست اول کدپستی 46161-34149 اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان 

قزوین )امور اداری( یا به سایت http://iets.mporg.ir مراجعه نمایید.
روابط عمومی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان قزوین

آگهی مزایده 
اداره کل حمل و نقلشماره 92-6

و پایانه های استان قزوین  نوبت اول 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/4/31 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

محمد قطان کاش��انی به ش��ماره ملی 0042634873 به سمت 
رئی��س هیئ��ت مدی��ره، علیرضا قطان کاش��انی به ش��ماره ملی 
0066568511 به س��مت نائب رییس هیئت مدیره، ابوالقاس��م 
بنی جمالی به ش��ماره ملی 0045310491 به سمت مدیرعامل 

خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلی��ه اس��ناد و اوراق بهادار و تعه��دآور ش��رکت از قبیل چک، 
س��فته، بروات، قراردادها و عقود اس��المی با امض��اء آقای محمد 
قطان کاش��انی )رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد 1311617

آگهی تغییرات شرکت پلی اتیلن مشبک فرفیلم سهامی خاص 
به شماره ثبت 237132 و شناسه ملی 10102780240

م الف 71826

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/4/25 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:

آقای محمود حاجی  علی اکبری مهری��زی به کدملی446-960506-9، 

آقای فرشید حاجی  علی اکبری مهریزی به کدملی 1-953595-007 و 

سرکار خانم سیما حاجی  علی اکبری مهریزی به کدملی007-931379-5

روزنامه کثیراالنتشارکیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

آقای احمدرضا فتحعلیان به کدملی1-101179-004 به سمت بازرس 

اصلی و آقای علیرضا موس��وی به کدملی1-383608-472 به س��مت 

بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد 1628338

آگهی تغییرات شرکت مهندسی پارس مدرن با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت27394 و شناسه ملی10100728600

م الف73520

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1392/4/1 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

- آق��ای حمیدرضا حاجی قاس��می کد ملی 0057165807 به س��مت 
رئیس هیئت مدیره

- آقای امیرمحم��ود پالیزبان کد ملی 0062009036 به س��مت نایب 
رئیس هیئت مدیره 

- آق��ای میث��م کیائی وس��کوئی کد مل��ی 0062063626 به س��مت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.

مقرر گردید کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، 
برات و عقود اسالمی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
و در غی��اب رئی��س هیئت مدیره، با امضای نای��ب رئیس هیئت مدیره، 
همراه با مهر ش��رکت و مکاتبات و نامه ه��ای اداری به تنهایی با امضای 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد 1519752

آگهی تغییرات شرکت پایوران توسعه شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 200836 و شناسه ملی 10102425880

م الف 72347

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/3/28 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مالی منتهی به س��ال 91 به 

تصویب رسید.

2- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند:

آقای ساس��ان میار اس��داله نژاد به ش��ماره مل��ی 627992098 و آقای 

فردین عالی زاد به ش��ماره مل��ی 1371818649 و خانم الله امینی به 

شماره ملی 0052868641

3- آقای کامران صدراالشرفی به شماره ملی 2649497424 به عنوان 

بازرس اصلی و خسرو الماسی 0036262891 بعنوان بازرس علی البدل 

برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد 1565449

آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی رکسان و دارا شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 197738 و شناسه ملی 10102395852

م الف 72436

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی بط��ور فوق العاده 

مورخ1392/6/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حس��اب سود و زیان س��ال مالی منتهی به 91/12/30 

به تصویب رس��ید مؤسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت 

امین محاسب قرن به سمت بازرس اصلی و آقای جواد داودآبادی 

به کدملی0043392660 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد 1720735

آگهی تغییرات شرکت ماشین آالت همیار نیروگستر یگانه سهامی خاص
 به شماره ثبت 382861 و شناسه ملی10320328196

م الف74313

سال هفتادو دوم q  شماره q 20639  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( سه شنبه 21 آبان q  1392 8 محرم q  1435 12 نوامبر2013

خبر ویژه

یادداشت روز

صفحه2

* بر اس��اس مصوبه دولت، میزان جریم��ه برق مازاد بر 

الگوی مصرف به ازای هر کیلو وات ساعت، دو برابر تعرفه 

متعارف همان واحد محاسبه می شود.

* معاون رئیس جمهور: تکلیف استخدام های مهرآفرین 

به زودی مشخص می شود.

* وزیر اقتص��اد: تحریم ها برای اقتصاد ایران آثار مثبتی 

داشته است.

* رئی��س توت��ال: لغو تحریم ه��ای نفتی ای��ران به نفع 

کشورهای منطقه است.

صفحه4

میزان جریمه مصرف گاز و برق
بیش از حد مجاز اعالم شد

* الس��فیر فاش کرد؛ نفوذ ح��زب اهلل در ارتش 

اسرائیل.

* یورش نیروهای امنیتی آل خلیفه به عزاداران 

حسینی در بحرین.

* چند شهر تحت کنترل تروریست ها به دست 

ارتش سوریه افتاد.

* مخالفان بشار اسد در اجالس اسالمبول با مشت 

و لگد به جان هم افتادند.                 صفحه آخر

سیدحسن نصراهلل: پیروزی های مقاومت را
مدیون امام خمینی)ره( و آیت اهلل خامنه ای می دانیم

صفحه2

* وندی ش��رمن و هیئت همراه وی در س��فر به سرزمین های اشغالی 
با مش��اور امنیت داخلی، مقامات وزارت جنگ، وزارت خارجه و جامعه 

اطالعاتی رژیم اشغالگر درباره مذاکرات ژنو گفت وگو کردند.
* شرمن در این دیدارها گزارش دقیقی همراه با جزئیات مذاکرات ژنو 

به مقامات رژیم صهیونیستی ارائه کرد.
* رویت��رز: کنگره آمریکا از تصمیم خود ب��رای افزایش تحریم ها علیه 
ای��ران خب��ر داد. ای��ن اقدام با هدف افزایش فش��ار بر ای��ران در طول 
مذاکرات انجام می شود.                                                 صفحه3

رسهای قدسیان همه بر زانوی غم است

تاسوعا و عاشورای حسینی)ع( را تسلیت می گوییم

در سفر وندی شرمن به تل آویو صورت گرفت

قول آمریکا به اسرائیل
تحریم های ایران را لغو نمی کنیم

* حض��رت آیت اهلل العظمی خامنه ای: یک��ی از گرفتاری های بزرگ امروز 
دنیای اس��الم، گرفتاری تحمیلی، عم��دی و خباثت آور برافروختن آتش 

اختالفات امت اسالمی و فرقه های مذهبی است.
* دس��تگاه استکبار و استعمار تجربه زیادی در آتش افروزی های مذهبی 
دارد و در شرایط کنونی باید ظرفیت حج در مقابل این توطئه فعال شود.

* تقابل فرقه های مذهبی به ش��یعه و س��نی محدود نخواهد ش��د و اگر 
دشمنان اسالم بتوانند این تقابل ها را نهادینه کنند، به جان هم انداختن 

فرقه های درون اهل سنت و شیعه در دستور کار آنان قرار می گیرد.
* بسیاری از ظرفیت های حج هنوز ناشناخته است و باید از صاحبان فکر 

و اندیشه برای کشف و شناسایی این ظرفیت های جدید استفاده کرد.
* امیدوارم نعمت بزرگ و ظرفیت تمام نش��دنی حج بیش از گذشته در 

خدمت دنیای اسالم قرار گیرد.
* در این دیدار حجت االسالم والمسلمین قاضی عسگر نماینده ولی فقیه 
و سرپرست حجاج ایرانی در گزارشی مجموعه اقدامات بعثه مقام معظم 

رهبری در زمینه های فرهنگی، معنوی و بین المللی حج را بیان کرد.
* اوح��دی رئیس س��ازمان حج و زیارت نیز گزارش��ی از عملکرد بخش 
اجرایی و عملیاتی حج امس��ال و نحوه رسیدگی به کاروان های اعزامی را 
ارائه کرد.                                                                   صفحه3

رهبر انقالب در دیدار مسئوالن و دست اندرکاران حج:

گرفتاری بزرگ امروز دنیای اسالم
تحمیل آتش افروزی مذهبی است

* سخنگوی قوه قضائیه: اقدامات 
س��ران فتنه مجرمان��ه بوده و به 
کش��ور و مردم ضرر و زیان وارد 

کردند.
خس��ارات  بای��د  فتنه گ��ران   *
اقدامات خ��ود را جبران کنند و 
باید بدانیم اقداماتی که آنها انجام 

داده اند مجرمانه بوده است.
* درب��اره برخورد ب��ا فتنه گران 
تصمیم الزم قباًل گرفته ش��ده و 

هیچ تغییری نکرده است.
 * هن��وز کس��ی در پرونده قتل 
مع��اون وزی��ر صنعت دس��تگیر 

نشده است.

 در جمع خبرنگاران

اژه ای: سران فتنه مجرم هستند
 نه معترض

* ش��واهد نش��ان می دهد قتل معاون وزیر صنعت با انگیزه سیاس��ی 
نبوده است.

* احکام پرونده فس��اد س��ه هزار میلیاردی به تناس��ب خود در حال 
اجراست.

* نویسنده روزنامه بهار دستگیر شد.
* قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی جدی است.

* گزارش ه��ا نش��ان می دهد پیگیری معوقات بانکی از س��وی بانک ها 
چندان به صورت واقعی )دریافت پول( نبوده است.            صفحه10

با
* اعتراف رئیس  MI انگلیس به فعالیت های خرابکارانه علیه ایران عاشورائیان

* تحریم ها حمایت مردم ایران از برنامه هسته ای را افزایش داد
* اسرائیل سگ زنجیری آمریکاست فقط همین!

چند سؤال از مدیر کل آژانس 
درباره توافق اخیر با ایران
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