
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 دوم

شرکت آب و فاضالب مراغه

وزارتنیرو

شرکتآبوفاضالبمراغهسهامیخاص
شمارهثبت2443

ش�رکتآبوفاضالباس�تانآذربایجانش�رقی درنظر دارد 
عملیات مربوط به: قرائتکنتوروپخشقبوضآبمش�ترکین
آبوفاض�البمنطقه5تبریز را از محل اعتبارات غیرعمرانی و از 
طریق مناقصه)عمومی( به پیمانکار واجد ش��رایط و دارای صالحیت 
واگ��ذار نماید. لذا از کلیه واجدین صالحی��ت دعوت می گردد ظرف 
م��دت ده روز از تاری��خ درج آگه��ی با درنظر گرفتن م��وارد ذیل، به 
آدرس تبریز- بلوار 29بهمن- جنب دانش��گاه تبریز- امور قراردادها- 
تلف��ن:3304091-0411 مراجعه و ضمن واریز مبلغ 200000ریال 
به حساب جام شماره 7221124733 بانک ملت باجه آب و فاضالب 
تبریز )کد ش��عبه1342/5( و ارائه فیش آن به امور قراردادها، اسناد 
مربوطه را متعاقباً دریافت و در تاریخ قید شده در اسناد، پاکت خود 
را تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. بدیهی است شرکت در رد یا قبول 

هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود.
هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.

الف( به پیش��نهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی 
ک��ه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل ش��ود، مطلقاً ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
ب( مبلغ برآورد اولیه معادل: 690/100/000 ریال

ج( مبلغ س��پرده تضمین ش��رکت در مناقصه معادل 68/005/000 
ریال می باشد.

د( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ه�( پیش��نهاددهنده مکلف اس��ت معادل مبلغ سپرده، تضمین های 
معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب 
مورد ضمانت نامه یا رس��ید واریز وجه را ضمیمه پیشنهاد به شرکت 
تس��لیم نماید. به پیش��نهادهای فاقد سپرده، س��پرده های مخدوش، 
س��پرده های کمت��ر از میزان مقرر، چک و نظای��ر آن ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
www.abfa-azarbaijan.ir

آگهی مناقصه عمومی 
شماره115 سال92

وزارتنیرو

شرکتسهامیآبوفاضالب
استانآذربایجانشرقی

شرکت آب و فاضالب  استان آذربایجان شرقی

* نگهداری کمی و کیفی 395 سایت موبایل استان طبق شرایط اعالم  نوبت اول 
شده در مشخصات فنی و سایر اسناد مناقصه و طرح قرارداد ارائه شده

آگهی مناقصه عمومی
 شماره 92/18/ق دومرحله ای

شرکتمخابراتاستانقزوین)چاپ نوبت اول(
)سهامیخاص(

درصفحه6

آگهی تجدید مناقصه شماره 92/102
سازمان:شرکت حمل و نقل ریلی رجاء

موضوعتجدیدمناقصه: انجام تعمیر اساسی 15 دستگاه 
گیربکس، 15 دستگاه اکس��ل درایو ترن ست و 15 دستگاه 

فاینال درایو ترن ست.
محلانجامخدمات: کارگاه های نگه داری خودکش��ش ها و 

کارگاه پیمانکار در تهران.
مهل�تومح�لدریاف�تاس�نادمناقص�ه:متقاضیان 
می توانند حداکثر تا س��اعت 16 روز شنبه مورخ 92/10/14 
با در دست داشتن معرفی نامه کتبی جهت دریافت اسناد به 
نش��انی: تهران- خیابان کریم خان زند- نبش سنائی- شرکت 
حمل ونقل ریلی رجاء- طبقه دوم- مدیریت تدارکات- اتاق 
208- گروه تامین قطعات و قراردادهای فنی مراجعه نمایند.
مهل�تتحوی�لپیش�نهادات: ت��ا س��اعت 14:45 روز 

چهارشنبه مورخ 92/10/25 
محلتحویلوبازگش�ائیپیش�نهادات: تهران- خیابان 
کریم خان زند- نبش سنائی- شرکت حمل و نقل ریلی رجاء- 

طبقه دوم- مدیریت تدارکات
تاریخوس�اعتبازگشائیپیش�نهادات: ساعت 15:45 

روز چهارشنبه مورخ 92/10/25
نوعومبلغس�پردهش�رکتدرمناقص�ه: ضمانتنامه یا 
چک تضمین شده بانکی معادل 3 درصد قیمت پیشنهادی.
مبلغخریداسناد: واریز مبلغ 100/000 ریال به حساب سیبا 
ش��ماره 0108884965005 نزد بانک ملی ش��عبه انبار توشه 
)کد 813( به نام حساب درآمد شرکت حمل و نقل ریلی رجاء.

س��ایر اطالعات و جزئیات در اس��ناد مناقص��ه درج گردیده 
است.

شرکت حمل و نقل ریلی رجاء
سهامی خاص- شماره ثبت: 128209

شرکت حمل و نقل ریلی رجاء
مالف4162

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1392/4/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

س��یدحمیدرضا کازرونیان )خزانه دار( و آقای هومن قویمی 
به س��مت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمرتضی طبائیان 
ب��ه عن��وان نائب رئیس و آق��ای پرویز ناص��ر رنجبر بعنوان 
مدیرعامل انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه چکها، اسناد و 
اوراق به��ادار و قراردادها با امضاء خزانه دار باتفاق مدیرعامل 
و ی��ا یکی از اعضاء هیئت مدی��ره و یا در غیاب خزانه دار دو 
نفر از اعض��اء هیئت مدیره با تصوی��ب هیئت مدیره معتبر 

می باشد.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات موسسه مالکین ساختمان بازار 
بزرگ میرداماد به شماره ثبت 3549 

و شناسه ملی 10100131351

مالف93148

بارکد3166449

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ1392/2/9 

تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: اعضای هیئت مدیره به مدت 2س��ال 

بش��رح ذیل انتخاب ش��دند: جلیل ش��هبازی  ش��یرامین کدملی 

1698826400 بسمت رئیس و عضو هیئت مدیره، حسین پیروی 

کدملی0040995933 بس��مت مدیرعام��ل و عضو هیئت مدیره، 

فریبا پیروی و نوشین توکل اصل کدملی0033947244 بعنوان 

عضو هیئت مدیره. بهزاد صادقی کدملی0061781509 بس��مت 

ب��ازرس اصلی و بهن��ام صادقی کدملی0451502604 بس��مت 

بازرس علی البدل مدت 1س��ال تعیین شدند. کلیه اسناد تعهدآور 

بانکی از قبیل چک، س��فته ، بروات و نیز اسناد و مدارک و اوراق 

و نامه ه��ای تعه��دآور و قرارداده��ا و عقود اس��المی ب��ا 2 امضاء 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است 

نامه ه��ای اداری فاقد تعهدات مالی ب��ا امضاء مدیرعامل یا رئیس 

هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است.

بارکد3195877

آگهی تغییرات شرکت مهندسی افزار نیرو الکترونیک
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت36238 

و شناسه ملی10100816594

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

مالف93156

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره م��ورخ 1392/7/1 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

فاطم��ه طالچی لنگ��رودی به کدمل��ی 2050524900 به 
سمت رئیس هیئت مدیره

علی اصغر طالچی به کدملی 2063160163 به سمت نائب 
رئیس هیات مدیره

محمد آقائی به کدملی 6319661801 به سمت مدیرعامل 
تعیین گردیدند.

کلی��ه اس��ناد و اوراق به��ادار و تعهدآور ش��رکت به امضاء 
مش��ترک رئیس هیئت مدی��ره و مدیرعامل هم��راه با مهر 

شرکت دارای اعتبار می باشد.

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

آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیلیکاژل درخشان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 117783 

و شناسه ملی 10101613672

مالف93159

بارکد3205213

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1392/7/6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آق��ای محم��د آقائی ب��ا کدمل��ی 6319661801 و خانم فاطمه 
طالچ��ی لنگرودی با کدمل��ی 2050524900 و آقای علی اصغر 
طالچی با کدملی 2063160163 برای مدت دو س��ال بس��مت 
اعضاء هیئ��ت مدیره انتخاب گردیدند ک��ه خانم فاطمه طالچی 
لنگرودی بسمت رئیس هیئت مدیره و علی اصغر طالچی بسمت 
نای��ب رئیس هیئ��ت مدیره و محم��د آقائی بس��مت مدیرعامل 
انتخاب ش��دند کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت به 
امضاء مش��ترک رئی��س هیئت مدیره و مدیرعام��ل همراه با مهر 
ش��رکت دارای اعتبار اس��ت. آقای س��یروس صادق��ی با کدملی 
0452518881 به س��مت بازرس اصل��ی و خانم زهره تاج الدین 
با کدملی 0493507361 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 

شد.

بارکد3205108

آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیلیکاژل درخشان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 117783

 و شناسه ملی 10101613672

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

مالف93158

آگهی تغییرات شرکت تاسیساتی و صنعتی 
داکشن سهامی خاص به شماره ثبت 20921 

و شناسه ملی 10100664685

بارکد3141007

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/6/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 91 بتصویب رسید.
آقای بهزاد ش��اهرود کد ملی 0937524689 به سمت بازرس اصلی و 
آقای پیام فتحیه کد ملی 0064471497 بس��مت بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال انتخاب شدند.
- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

مالف93146

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی فوق الع��اده مورخ 

1392/7/10 س��رمایه ش��رکت از مبلغ 1/000/000/000 

ری��ال ب��ه مبل��غ 10/000/000/000 ری��ال منقس��م ب��ه 

100/000 س��هم 100/000 ریالی با نام که تماما پرداخت 

ش��ده از طریق مطالبات حال ش��ده تامین گردیده افزایش 

یافت��ه و ماده مربوطه در اساس��نامه به ش��رح فوق اصالح و 

ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 92/9/5 تکمیل 

امضاء گردیده است.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی افزایش سرمایه شرکت پروفیل چوبی الوان شرق 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 306549  

و شناسه ملی 10103426440

مالف93153

بارکد3216011

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

 سه شنبه ها بصورت سراسري منتشر مي شود

سال هفتادو دوم q  شماره q 20673  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نيازمندي های ویژه تهران( چهار شنبه4 دی q  1392 22 صفر q  1435 25 دسامبر2013

خبر ویژه

صفحه2

یادداشت میهمان

صفحه2

* نمایندگان مجلس با کلیات طرح »س��اماندهی و انتقال پایتخت سیاسی 
و اداری« موافقت کردند

* مجلس برای تهیه طرح جامع انتقال پایتخت دو سال مهلت تعیین کرد.
* علی الریجانی رئیس مجلس: منابع تامین هزینه انتقال پایتخت در طرح 

دیده نشده، از این رو این مسئله برای شورای نگهبان قابل قبول نیست.

* بان کی مون: با نگاه واقع بینانه حضور ایران در ژنو2 ضرورت دارد.
* رئی��س کمیته امور خارجی پارلمان روس��یه: ایران باید در کنفرانس 
ژنو2 درباره بحران س��وریه ش��رکت کند زیرا این کنفرانس بدون ایران 

کامل نخواهد بود.
* س��رگئی الوروف وزیر خارجه روسیه: هنوز کارهای زیادی تا آمادگی 
برای برگزاری کنفرانس ژنو2 پیش روی است.                       صفحه2

* ش��ورای خلیفه گری آش��وری کاتولیک ارومیه با صدور بیانیه ای خواستار اجتناب از برگزاری هر نوع جشنی در 
شب تحویل سال نو میالدی شد.

* در این بیانیه آمده اس��ت: از آن جایی که ش��روع سال نو میالدی مصادف با روزهای سوگواری و عزاداری رحلت 
پیامبر اس��الم)ص( و شهادت امام حسن مجتبی)ع( اس��ت تمام جماعت آشوری از برگزاری هر جشنی خودداری
می کنند.                                                                                                                                      صفحه3

* عملی��ات هوای��ی و زمین��ی ارتش ع��راق علیه 

تکفیری ها در استان االنبار.

* جنبش ه��ای مقاوم��ت: ملت فلس��طین ممکن 

نیست تسلیم شود.

* 14 کش��ته و 140 مج��روح در انفج��ار مهی��ب

 مصر.

* تظاه��رات ضد دولت��ی در الجزایر به خش��ونت 

کشیده شد.                                   صفحهآخر

شبکهالمیادینخبرداد

هالکت 10 هزار تروریست
در درگیری های نظامی سوریه

براب��ر  دو  ای��ران  از  چی��ن  نف��ت  واردات   *

شد.

* براس��اس مصوب��ه دولت قیمت ش��یر خام ثابت

 ماند.

* اع��الم آمادگ��ی قطر برای همکاری ب��ا ایران در 

توسعه پارس جنوبی.

* بانک مرکزی اعالم کرد: برنامه ریزی برای تغییر 

در زمان پرداخت یارانه ها.                     صفحه4

برایمقابلهباآلودگیهوایکالنشهرهاصورتمیگیرد

ابطال کارت سوخت خودروهای 25 ساله
 و موتورسیکلت های 15ساله

سالروز میالد حرضت مسیح)ع(

بر موحدان جهان و هموطنان مسیحی مبارک باد

دبیرکلسازمانملل:

نشست ژنو 2
بدون حضور ایران ناقص است

کلیات طرح انتقال پایتخت  در مجلس به تصویب رسید
* مجید انصاری مع��اون پارلمانی 
رئی��س جمه��ور: انتق��ال پایتخت 
موضوع مهم و از جنس سیاست های 
کلی نظ��ام اس��ت که ب��دون نظر 
مقام معظم رهب��ری تصمیم گی��ری 

درباره آن امکان پذیر نیست.
* مجل��س ش��ورای اس��المی ایرادات  
ش��ورای نگهبان به الیحه مب��ارزه با 
قاچ��اق کاال و ارز را ب��ا اصالح 3 ماده 
از این الیحه رفع کرد.         صفحه10
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حسینشریعتمداریدرهمایشپرشور»سدیدربرابرفتنه«دردانشگاهتهران:

تحریم ها  انتقام آمریکا 
از حماسه 9 دی بود

اقتدار اقتصادی
در اقتصاد مقاومتی

* مدیرمس��ئول کیهان: توصی��ه اصحاب فتن��ه به آمریکایی ه��ا این بود که 
تحریم ها باید یکباره و سخت و فلج کننده باشد، چون تحریم تدریجی نقش 

واکسن را خواهد داشت.
* شریعتمداری در پاسخ به شعار »کیهان، اسرائیل- پیوندتان مبارک« گفت: 
دیروز خانم هیالری کلینتون، یکی از دوستان نزدیک سران فتنه اعتراف کرد 

که مخالفت اسرائیل با توافقنامه ژنو با هماهنگی آمریکا بوده است. 
* ش��عار »پیوند کیهان و اس��رائیل« نیز اولین بار توس��ط روزنامه انگلیسی 
گاردین منتش��ر شد و بعد با سفارش مدعیان اصالحات روی زبان داخلی ها 

قرار گرفت.
* حامی��ان کنونی فتنه که اندک و کم ش��مارند اگر مامور ی��ا مرفه بی درد 

نباشند، حتما از نظر فکری عقب افتاده اند. 
* ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا 2 روز بعد از 9 دی گفت: 
باید اعتراف کنم که فرمول مهندس��ی معکوس فوکویاما نتیجه معکوس داد 
و علت اصلی، آن اس��ت که دوستان ما قرار نبود به این زودی فلش مخالفت 

خود را به سمت ولی فقیه ببرند.
* ش��ریعتمداری در پاسخ به گروه اندکی که علیه وی شعار می دادند گفت: 
ش��ما تقصیر ندارید، ش��ما فرزندان این مملکت هس��تید، آنان که ش��ما را 
فریب داده اند و در مقابل وطن فروش��ی و جنایاتی که مرتکب ش��ده اند توان 

پاسخگویی ندارند، می خواهند شما نیز توان شنیدن نداشته باشید.
* پیش از سخنرانی شریعتمداری، علیرضا قزوه شاعر متعهد انقالب اسالمی 

اشعار زیبایی قرائت کرد که با استقبال گسترده دانشجویان مواجه شد.
صفحه3

حضورتروریستدوخودکاره
درآلمان


