
شرکتآبوفاضالباستانقزوین)مناقصهگزار( در اجرای قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه معامالت شرکت های 
آب و فاضالب در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را با مشخصات و شرایط تعیین شده، از طریق مناقصه عمومی )یکمرحلهای(
ب��ه پیمان��کاران واجد صالحیت واگذار نماید، ل��ذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیتی که تمایل به ش��رکت در این مناقصه 
را دارند دعوت می گردد بمنظور خرید اس��ناد مناقصه از تاریخ 1392/9/30 لغایت 1392/10/5 با در دس��ت داش��تن فیش 
واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حس��اب ش��ماره 4046865589 و شناسه 370008027103 بانک ملت شعبه چهارراه 
ولیعصر قزوین بنام شرکت آب و فاضالب استان قزوین در ساعات اداری روزهای غیرتعطیل به واحد قراردادهای این شرکت 
مراجعه و پیشنهادات خود را نیز تا ساعت 13 مورخه 1392/10/18 به واحد دبیرخانه این شرکت تسلیم نمایند. ضمنا زمان 
بازگش��ائی پیشنهادات ساعت 13:30 مورخه 1392/10/18 می باش��د. همچنینبهپیشنهادهایفاقدامضاء،مشروط،
مخدوشوپیشنهادهاییکهبعدازمدتمقرردرآگهیمناقصهواصلشودمطلقاترتیباثردادهنخواهدشد.

محلدریافتاسناد،تحویلوگشایشپیشنهادات:نشانی مناقصه گزار
نشانیمناقصهگزار: قزوین، چهارراه ولیعصر»عج«، ابتدای بلوار آیت ا... خامنه ای، کوچه گلستان پنجم، شماره4

تلفنتماس: 02813349051-4 
ضمنا هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی تجدید فراخوان 
مناقصه عمومی )92/19( شرکتآبوفاضالب

استانقزوین)سهامیخاص(

نوبتدوم

برآوردمناقصهموضوعمناقصهردیف
)بهریال(

مبلغتضمینشرکت
رتبهموردنظردرمناقصه)بهریال(

1

انجام خدمات تعمیر و نگهداری و رفع حوادث و اتفاقات 
شبکه توزیع آب و خطوط انتقال آب در حوزه شهر آبیک 
و خاکعلی، تولید آب شرب از منابع موجود و انتقال آن 
به مخازن ذخیره موجود و توزیع در شبکه آب و عملیات 

لوله گذاری و اصالح شبکه توزیع آب

3.575.980.00098.800.000

حداقل پایه 5 
رشته آب یا 
پایه 5 رشته 
تأسیسات و 

تجهیزات

»روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری استان قزوین«

ش�رکتمجتمعگازپارسجنوبیدر نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه 
عمومی تامین نماید:

92/210-MM مناقصه شماره M-8940053-MM شمارهتقاضاومناقصه: تقاضای شماره
»GE« شرحمختصراقالمدرخواستی:تامین قطعات یدکی توربین ساخت شرکت

مبلغتضمینش�رکتدرمناقصه: مبلغ تضمین ش��رکت در مناقصه به میزان 1،510،000،000 ریال 
می باشد.

نوعتضمینش�رکتدرمناقصه: ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حس��اب شرکت مجتمع گاز 
پارس جنوبی

تاریختحویلاسنادبهواجدینشرایط: 92/11/1
آخرینمهلتارائهپیشنهادات: 92/12/3

تاریخگشایشپاکاتفنی: 92/12/6
تاریخگشایشپاکاتمالی: 92/12/20

آدرسوتلفنمناقصهگزار: استان بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مجتمع 
گاز پارس جنوبی، فاز 2 و 3 ، مدیریت بازرگانی، اداره خرید

- مناقصه گران می توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتر به س��ایت WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با 
شماره تلفن 07727312206-07727312276 تماس حاصل فرمایند.

شرکتملیگازایران
شرکتمجتمعگازپارسجنوبی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
 نوبت دوم

روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
2081مالف

دستگاهمناقصهگزار:شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین
موضوعمناقصه:خرید و نصب 100 دستگاه چراغ LED و سیستم فتوولتاپیک

محلاعتبار: بند 69 قانون بودجه 92
محلدریافتاس�نادوتحویلپیش�نهادها: قزوین- چه��ارراه ولیعصر- ابتدای خ 

طالقانی حوزه ستادی شرکت توزیع برق استان قزوین طبقه دوم امور تدارکات
سپردهشرکتدرمناقصه: واریز مبلغ 127/000/000 ریال به حساب سیبا شماره 
0105744804001 قزوی��ن و یا ارائه ضمانت نام��ه بانکی معتبر، چک بانکی تضمین 

شده بانکی در وجه شرکت توزیع برق استان قزوین
تاریخدریافتاسناد:92/10/1 لغایت 92/10/7

تاریختحویلاسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 92/10/17
بازگشاییاسناد: س��اعت 14/30 روز چهارشنبه مورخ 92/10/18 )سالن کنفرانس 

شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین(
به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده، سپرده های کمتر از میزان 
مقرر، چک ش��خصی و پیش��نهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل ش��ود مطلقا 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

ضمنا دسترس��ی به خالصه اس��ناد مناقصه از طریق س��ایت اینترنتی این ش��رکت به 
نشانیWWW.Qazvin-ed.co.ir، شبکه اطالع رس��انی معامالت توانیر، سایت 

ملی مناقصات امکانپذیر می باشد.
هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه عمومی
دومرحله ای شماره 92/117 

نوبت اول

دفتر روابط عمومی
شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

شرکتتوزیعنیرویبرق
استانقزوین)سهامیخاص(

سیوچهارمینسالگرد
تأسیسشرکتملی
حفاریایرانبهفرمان
حضرتامامخمینی)ره(

گرامیباد.
روابط عمومی 
شرکت ملی حفاری ایران

شرکتملی
حفاریایران
»سهامیخاص«

دستگاهمناقصهگذار: شرکت آب و فاضالب مراغه
موضوعمناقصه:عملیات مربوط به بهره  برداری و نگهداری و انجام 

تعمیرات اصولی و منطبق با ضوابط فنی تصفیه خانه آب و مخازن
محلاجراء: شهر مراغه

محلتامیناعتبار: از محل اعتبارات جاری شرکت
مبل�غبرآورداولیهمناقصه: 1/800/000/000 ریال )یک میلیارد 

و هشتصد میلیون ریال(
مبلغسپردهشرکتدرمناقصه: 120/000/000 )یکصد و بیست 

میلیون ریال(
حداقلرتبهموردنیازشرکتدرمناقصه: رتبه 5 آب یا تاسیسات

مهلتدریافتاسناد: 92/10/15 )تا ساعت 14(
محلدریافتاسنادوارائهپیشنهادات: امور حقوقی و قراردادهای 

شرکت آبفای مراغه به شماره تماس: 0421-2228911-12
تاریخومحلتحویلاسناد: شرکت کنندگان می توانند پیشنهادات 
خود را تا ساعت 9/30 روز پنج شنبه مورخه 92/10/26 به دبیرخانه 

آبفای مراغه در قبال اخذ رسید تحویل نمایند.
تاریخبازگشائیپاکات:92/10/26 )ساعت 10/30صبح( در محل 

شرکت آب و فاضالب مراغه اتاق جلسات 
دستگاهنظارت: حوزه معاونت بهره برداری و توسعه شرکت

هزینهخریداسناد: 300/000 ریال )سیصدهزارریال( می باشد که 
باید به حس��اب ش��ماره 0106370474006 بانک ملی شعبه مراغه 

واریز و فیش نقدی جهت تحویل اسناد ارائه گردد.
- به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد 
از مدت مقرر این آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- ضمنا هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد 
و ش��رکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و سایر 

اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
http://iets.mporg.irسایتملیمناقصات
http://tender.bazresi.irسایتسامانهکشوری
www.abfa-maragheh.irسایتآبوفاضالبمراغه

آگهی تجدید 
مناقصه عمومی

 یک مرحله ای92/5
نوبت اول

شرکت آب و فاضالب مراغه

وزارتنیرو

شرکتآبوفاضالبمراغهسهامیخاص
شمارهثبت2443

بارکد2985579

آگهی تغییرات شرکت مهندسی 
پارس مدرن سهامی خاص 
به شماره ثبت27394 و 
شناسه ملی10100728600

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/4/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:  آقای محمودحاجی علی اکبری 
مهریزی بشماره ملی4469605069 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل آقای فرشید حاجی علی اکبری 
مهریزی بشماره ملی0079535951 به سمت نایب 
رئی��س  هیئت مدیره خانم س��یما حاجی علی اکبری 
مهریزی بشماره ملی 0079313795 به سمت عضو 
هیئت مدی��ره تعیی��ن گردیدند کلیه اس��ناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور ش��رکت با امضاء مش��ترک دو نفر 
از س��ه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت 

معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان  اسناد و امالک کشور

مالف89824

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1392/4/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

علیم��راد تقی پور بیرگان��ی به کدمل��ی 1971897450 
و ابراهی��م کریمی به کدمل��ی 0032264062 به عنوان 
ب��ازرس اصلی و علی الب��دل برای مدت یک س��ال مالی 

انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب س��ود و زیان سال مالی 91 به تصویب 

رسید.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین شد.

بارکد2424325

مالف81794

آگهی تغییرات شرکت آالرمکو 
شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 83368 
و شناسه ملی 10101279796

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد وامالک کشور

مجله كيهان بچه ها 
حاوي مطالب علمي- ورزشي- داستاني مخصوص نوجوانان

30002323 سه شنبه ها بصورت سراسري منتشر مي شود
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

بارکد2717129

آگهی تغییرات شرکت مهندسین 
مشاور اطلس تهران سهامی خاص

 به شماره ثبت 43731
 و شناسه ملی 10100890897

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/7/6 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:موضوع شرکت: کلیه خدمات مشاوره 
در زمینه گروه های شهرسازی و معماری )شهرسازی- طراحی 
ش��هری- معم��اری داخلی(، گ��روه راه و ترابری )راه س��ازی- 
فرودگاه ها- راه آهن و بندر و سازه های دریایی(، گروه مهندسی 
آب )تاسیسات آب و فاضالب- مهندسی رودخانه- سدسازی- 
آبیاری و زهکش��ی(، گ��روه مطالعات کش��اورزی، گروه انرژی، 
گروه نفت و گاز )خطوط انتقال نفت و گاز- تاسیسات باالدستی 
و رو زمینی- ش��بکه توزیع و ایستگاههای کاهش فشار(، گروه 
تخصص ه��ای مش��ترک )پدافن��د غیرعامل- محیط زیس��ت- 
نقش��ه برداری زمین��ی فتوگرامتری، هیدروگراف��ی، ژئودزی و 
 EPC ،سیس��تم های اطالع��ات جغرافیایی(، مدیری��ت طرح
و انج��ام عملی��ات در مناطق آزاد تجاری کش��ور در هر یک از 
گروه های فوق الذکر و بشرح فوق تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

مالف92141

سال هفتادو دوم q  شماره q 20671  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(  یک شنبه اول دی q  1392 19 صفر q  1435 22 دسامبر2013

يادداشت روز

* زد و خورد خونین س��ودان جنوبی به ایالت 

نفت خیز این کشور کشیده شد.

* اعت��راض جمعی��ت الوفاق بحری��ن به رفتار 

شکنجه گران آل خلیفه با زندانیان.

* ادام��ه درگیری ه��ای خونین در ش��هرهای

 ناآرام مصر.

* تظاهرکنندگان در یمن: آمریکا و اس��رائیل 

دخالت نکنند.                            صفحهآخر

مردم آمریکا: نباید
وارد جنگ افغانستان می شدیم

اندکاندکجمعمستانمیرسند
اربعینمیقاتعاشورائیان

سالح های آل سعود در راه سوریه
دمشق: عربستان عامل مستقیم تروریسم است

* علی اکبر صالحی: مرجعی در دنیا برای بازرس��ی از تاسیسات نظامی وجود ندارد 
و معاهده ای هم در این زمینه نداریم و آژانس هم در جایگاهی نیس��ت که این کار 
را انجام دهد.                                                                         صفحه2

صالحی:

آژانس حق بازدید از
صنایع نظامی و موشکی را ندارد

* چندین محموله از سالح های پیشرفته عربستان برای تسلیح بیشتر تروریست ها روانه سوریه می شود.
* این سالح ها از بندر عقبه اردن در اختیار تروریست ها در سوریه قرار خواهد گرفت.

* عربستان این سالح ها را از اوکراین، جمهوری چک و کرواسی تهیه کرده است.
* وزیر اطالع رسانی سوریه: جنگ کنونی سوریه در دوران معاصر بی سابقه است.                 صفحهآخر

* جاناتان س��انزر عضو ارشد بنیاد آمریکایی دفاع از دموکراسی: هدف 
نماین��دگان کنگره از طرح جدید تش��دید تحریم ها، فراهم کردن اهرم 

بیشتر برای آمریکا در میز مذاکره است.
* رویکرد دولت اوباما در خصوص ایران ضد و نقیض است و نه اعتماد 

ایران را جلب می کند و نه اعتماد کنگره را.
* نیویورک تایمز: تحلیلگران سیاسی آمریکایی و ایرانی می گویند طرح 
جدید کنگره به پروس��ه مذاکرات آس��یب زده و باعث تضعیف روحانی 

شده و تاثیر معکوس خواهد داشت.

بنیادآمریکاییدفاعازدموکراسی:

تحریم های جدید ایران
اهرم اوباما در میدان مذاکره است

* واشنگتن پس��ت: کنگ��ره ب��ا 
دورنمای  جدی��د،  تحریم ه��ای 
ح��ل  راه  ب��ه  یافت��ن  دس��ت 
دیپلماتیک را ب��ه خطر انداخته 

است.
* دموکرات ه��ای س��نا درب��اره 
الیحه تحریم ه��ای جدید دچار 

اختالف شده اند.
صفحه2

اربعین ساالر شهیدان

حرضت اباعبدالله الحسین)ع( را تسلیت می گوییم
رهبرانقالبدردیداراعضایستادمرکزیهیئترزمندگاناسالم:

هیئت ها نمی توانند
 سکوالر باشند

* طبیعت کار هیئت این اس��ت که مردم با عش��ق و شور و اشک بیایند 
طرف مجلس امام حسین؛ این است که اثر می کند؛ این است که از دلش 
این انقالب می جوش��د، یا الاقل مزرع خوبی برای رش��د فضائل انقالبی و 

معارف انقالبی می شود.
صفحه6

میلیونهازائرحسینی)ع(پایپیادهراهیکربالشدهاند

صفحهآخر

حسین)ع( 
زندگی ماست
صفحه2


