
مبلغ برآورد مناقصه عنوان و مشخصات کلی پروژه
)به ریال(

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )به ریال(

محل تأمین 
اعتبار

رتبه مورد 
نیاز

محل دریافت اسناد، تحویل 
و گشایش پیشنهادات

انجام خدمات و تأمین اقالم و مصالح مصرفی مورد نیاز تا سایز 
315 میلی متر جهت تعمیر و نگهداری و رفع حوادث و اتفاقات 

شبکه توزیع آب و خطوط انتقال آب در حوزه شهرهای بوئین زهرا، 
شهرک صنعتی آراسنج و سگزآباد 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

داخلی9/511/760/000138/600/000
حداقل 
پایه 5 
رشته 

آب
نشانی مناقصه گذار

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری استان قزوین

آگهی فراخوان مناقصه عمومی )96/27( 
شرکت آب و فاضالب استان قزوین 

)سهامی خاص(
)نوبت دوم(

توضیحات: نوع تضمین شرکت در مناقصه بصورت یکی از انواع تضمینهای ذیل:
 الف- ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند.

ب- رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب شماره 4046865589 این شرکت نزد بانک ملت شعبه ولیعصر قزوین، به نشانی: قزوین، چهار راه ولیعصر.
پ: ضمانتنامه صادره توسط مؤسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتامه از سوی بیمه مرکزی ایران.

ج. اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سر رسید )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(
چ. وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.

د. ضمانتنامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.
نشانی مناقصه گزار: قزوین، چهار راه ولیعصر »عج«، ابتدای بلوار آیت اهلل خامنه ای، کوچه گلستان پنجم، شماره 4.    تلفن تماس: 4 - 02833379051

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.
هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شرکت آب و فاضالب استان قزوین )مناقصه گزار( در اجرای قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب در نظر دارد اجرای 
پروژه مشــروحه ذیل را با مشخصات و شــرایط تعیین شده، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای 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 مناقصه از تاریخ 1396/10/25 لغایت 1396/10/30 با در دست 
داشتن فیش واریزی به مبلغ 300/000 ریال به حساب شماره 4046865589 و شناسه 370008027103 بانک ملت شعبه چهار راه ولیعصر قزوین بنام شرکت آب و 
فاضالب استان قزوین در ساعات اداری روزهای غیر تعطیل به واحد قراردادهای این شرکت مراجعه و پیشنهادات خود را نیز تا ساعت 14:45 مورخه 1396/11/10 
به واحد دبیرخانه این شرکت تسلیم نمایند. ضمنًا زمان بازگشایی پیشنهادات ساعت 10 مورخه 1396/11/11 می باشد. همچنین به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، 

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

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/8/2 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقای محمد اســمعیل موســایی داریان به کد 
ملی1728631191 به ســمت رئیس هیئــت مدیره، آقای حجت 
شعبانی ناش به کد ملی 0074095080 به سمت مدیرعامل خارج 
از اعضــا و آقای وحید اکبری داریــان به کد ملی 0054797780 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد 
و اوراق بهــادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر از 
اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء 2 نفر از اعضاء 
با مهر شرکت و اوراق، مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل 
و در غیاب ایشــان یک نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت 
نوشینه سهامی خاص به شماره ثبت 133164 

و شناسه ملی 10101764347

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1396/4/13 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانم ژاله جعفری با شــماره ملی 

0532087291 به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره 

و خانم مولود عراقی با شــماره ملی 0532035925 به سمت 

رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت مدیره و خانم مینا دره 

باغی فرزند اســماعیل با شماره ملی 0036172294 به سمت 

عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 1 سال تعیین شدند کلیه 

اوراق و اســناد بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، برات، اسناد 

تعهدآور، قراردادها و عقود اسالمی و نیز اوراق عادی و اداری 

با امضای دونفر از سه نفر هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت، 

دارای اعتبار می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم فاز  با مسئولیت محدود به شماره ثبت 47636 
و شناسه ملی 10100928373

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/9/9 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای محمد احمــدی زاده طورزنی به 
شــماره ملی 0042545064 آقای مسعود صادقی به شماره ملی 
0045006768 آقای حامد نصیری به شماره ملی 0071941843 
به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
خانم افســانه فرجی به شــماره ملی 0066162017  به ســمت 
بازرس اصلی و خانم مرضیه طالبی چقاســیاهی به شــماره ملی 
0622259113 به ســمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی 
انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های 
شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی 

به سال مالی 1395 مورد تصویب قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت صنعت گستر شیوا 
سهامی خاص به شماره ثبت 414733 

و شناسه ملی 10320670376

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1394/5/10 و مجوز شــماره 11/19582 مورخه 1395/6/3 اداره 

کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

شرکت گروه طلیعه سبز جهان به شناسه ملی 10102853650- 

شرکت خدماتی ساتر سبز به شناسه ملی 10102262391- شرکت 

بازرسی مهندســی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا به شناسه 

ملی 10102384287- شــرکت ناصرین وحید به شناســه ملی 

10102255011- شرکت مهندسی آماد بهینه ساز به شناسه  ملی 

10102251738 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال 

تعیین گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل آزادگان 
سهامی خاص به شماره ثبت 81273 

و شناسه ملی 10101259330

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/8/6 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سیدمصطفی مســعودی علوی ک.م 
0075755327 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل 900000 
ریال از صندوق موسســه از زمره شــرکا خارج گردید. ســیدامید 
موسوی ایرائی ک.م 0015178749 با دریافت کلیه سهم الشرکه 
خود معادل 100000 ریال از صندوق موسسه از زمره شرکا خارج 
گردید. ســرمایه موسســه از 2000000 ریال به 1000000 ریال 
کاهش و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. لیست شرکا به 
شرح ذیل قرار گرفت. محمود اکبری با شماره ملی 0070336121 
دارای 570000 ریــال مجیــد فرزانــه کلورزی با شــماره ملی 

2659740739 دارای 430000 ریال

آگهی تغییرات موسسه دانا تدبیر ماندگار 
بین الملل به شماره ثبت 37887 

و شناسه ملی 14005615217 

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/8/16 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: جعفر بهرامی قره بالغی به شماره ملی 3369435292 به 
نمایندگی از شرکت توســعه دامپروری و کشاورزی امداد به شناسه 
ملی 14005202423 به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا راهب 
به شــماره ملی 2279928256 به نمایندگی از شــرکت سبزدشت 
فارس به شناسه ملی 10530173323 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و محسن زندی به شماره ملی 3258953351 به نمایندگی از 
شرکت زرین خوشه اراک به شناسه ملی 10780054589 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره 

انتخاب گردیدند و حق امضاء کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور 
شــرکت با امضاء مدیرعامل و یک تــن از اعضاء هیئت مدیره و در 
غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر 
شــرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت 

دارای اعتبار می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری بهاران بهشت البرز سهامی خاص
 به شماره ثبت 5916 و شناسه ملی 10320130226 

 حجت اله قلی تبار- سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار

آگهی مناقصه عمومی
مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص(- قرب نوح)ع(- موسسه عمران ساحل
موضوع مناقصه: اجرای عملیات تجهیز کارگاه- کارگاه احداث فاز اول بندر پارسیان

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد: حداکثر به مدت 10 روز از درج آگهی
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: تضمین شــرکت در مناقصــه معادل: مبلغ 

380/000/000 ریال)سیصد و هشتاد میلیون ریال( تعیین می گردد. 
تضمین مذکور به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و مورد تایید مناقصه گزار می باشد.

این موسســه در رد یا قبول پیشنهاد مختار اســت. سایر اطالعات و جزئیات مربوط در 
اسناد مناقصه درج شده است.

- این موسسه در ارائه کار با قیمت برنده به چند پیمانکار مجاز می باشد.
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

-آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
استان هرمزگان- شهرستان پارسیان- شهر کوشکنار- موسسه عمران ساحل- کارگاه 

احداث فاز اول بندر پارسیان- واحد امور قراردادها
تلفن تماس: 07644627046 امور قراردادها

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/10/26    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/10/27

سال هفتادو ششم   شماره 21820   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه16صفحه ویژه نامه خودرو در مراکز استان ها و نیازمندي های ویژه تهران(سه شنبه 26 دی 1396   28 ربیع الثانی 1439    16 ژانویه 2018

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

موج خون 
در دل لعل!

رها کردن 
قیمت ها

اصالحات 
اقتصادی 

نیست

اقامه نماز باران در بیرجند و زابل گزارش خبری تحلیلی کیهان

از چین تا آمریکا
شبکه های اجتماعی در هیچ کشوری رها نیستند

 * اقتصــاددان ارشــد بانک جهانــی: گزارش های 

این بانک آلوده به سیاست است.

* عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: دولت با اعالم دیرهنگام 

نرخ خرید تضمینی گندم خالف قانون عمل می کند.

* صنعــت قیر کشــور بهای اشــتباه دولتی ها را 

پرداخت کرد.

* نوسانات قیمت تخم مرغ همچنان ادامه دارد.

صفحه۴

نرخ سود اوراق مسکن
اسمی 17/5 درصد، رسمی 25 درصد

* دوحــه: امارات و عربســتان آماده حمله به قطر 

می شوند.

* پیونگ یانگ: آمریکا اگر مداخله کند مذاکرات با 

سئول را متوقف می کنیم.

* 35 شهید و 100 زخمی در حمالت کور داعش 

به مردم عراق.

* محمود عباس پس از سال ها نوکری برای آمریکا: 

ترامپ به ما سیلی زد.                       صفحه آخر

 جنگ قدرت در خاندان  سعودی
میدل ایست آی: درگیری خونین در راه است

رئیس جمهور به جای توبه 
اظهارات نادرست خود را توجیه کرد!

صفحه2

* در حالی که تنها 48 ساعت از غرق شدن دریانوردان هموطنمان می گذرد و 
مردم ایران در عزای عمومی به سر می برند، فرصت طلبان باز هم با سوءاستفاده 

از این حادثه، با طرح شایعاتی بر زخم خانواده های داغدار نمک پاشیدند.
* رســانه هایی که خط و ربط آنها معلوم است، موضوعاتی بدیهی همچون 
مقصد نفتکش سانچی، هدف از این سفر، پرچم کشتی و... را به عنوان شبهه 

در فضای حقیقی و مجازی منتشر کردند.
* اظهارات »کیم ســئونگ  هو«،  سفیر کره جنوبی در تهران آب سردی بود 
بر آتش شایعاتی که درباره مقصد کشتی مطرح می شد، چرا که او تأیید کرد 

مقصد نفتکش سانچی کره جنوبی بوده است نه کشور دیگری.
* کارشناســان درباره اســتقرار پرچم کشــور پاناما بر کشتی سانچی هم 
معتقدند این اقدام در حمل و نقل دریایی بسیار مرسوم است و به امتیازات 
اداری، هزینه ای و قوانین کشورها بازمی گردد، کما اینکه کشتی چینی هم با 

پرچم کشور دیگری تردد می کرده است.

نماز طلب باران دیروز در زابل و مصلی المهدی 
بیرجند اقامه شد.

به گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیمای مرکز 
خراسان جنوبی، جمع کثیری از مردم دیروز دوشنبه، 
با حضور در مصلی المهــدی بیرجند از خداوند طلب 

مغفرت، بخشش گناهان و بارش باران کردند.

نماز استسقاء یا طلب باران با توجه به کاهش بارندگی 
و خشکسالی های پی در پی براساس خواسته ها ی مردم 

به امامت حجت االسالم اسدی در بیرجند اقامه شد.
خراســان جنوبــی در ســال زراعــی جاری بــا 
میانگین یک میلی متر بارندگی، کم باران ترین استان 

کشور بوده است.

با انتشار شایعات بی اساس

نمک پاشی فرصت طلبان
بر زخم داغ دیدگان نفتکش سانچی

* رئیس سازمان بنادر و دریانوردی درباره این ادعا که نفتکش سانچی مناسب حمل این محموله نبود، تاکید کرده 
»اگر در حمل این محموله با کشتی نفتکش سانچی ممنوعیتی وجود داشت هیچ شرکت بین المللی پوشش بیمه بار 

و بدنه کشتی را نمی پذیرفت.«
* »وال استریت ژورنال« هم با دستاویز قرار دادن مشکلی که گفته می شود در سیستم ردیابی کشتی ها بوجود آمده 

بود سعی کرد وجود مورد مشکوکی در این تراژدی را القا کند درحالی که چنین موردی بارها اتفاق افتاده است.
* هر چند سخنگوی وزارت امور خارجه در اظهاراتی نسبت به شایعه پراکنی ها واکنش نشان داد، اما الزم بود و هست 
که مسئوالن به طور شفاف با مردم سخن بگویند و شایعات را پاسخ بدهند.                                          صفحه۴

* تقریبا تمام کشورهای دنیا تالش می کنند با سر و سامان دادن به شبکه های اجتماعی، 
برای مردم و کشور خود فضای امن و خوبی جهت فعالیت و کسب و کار فراهم کنند.

* آمریکا و فرانسه یکی از شدیدترین نظارت ها بر فضای سایبری و شبکه های 
اجتماعی را دارند و در برخورد با متخلفان با قاطعیت عمل می کنند.

* قانون امنیت سایبری آمریکا مصوب ســال 2012 مشتمل بر 15 بند است و 
هرگونه رفتاری در فضای مجازی اگر معارض با امنیت کشور تشخیص داده شود، 

قابل پیگیری است.

* در انگلیس شــبکه های اجتماعی مثل فیس بوک، در برخورد با متخلفان با 
مقامات دولتی همکاری می کنند، کاری که در شورش های مشهور لندن هم اتفاق 

افتاد.
* شبکه های اجتماعی در آلمان اگر محتوای کذب یا غیرمجاز را حذف نکنند، تا 

سقف 50 میلیون یورو جریمه می شوند.
* جست وجوی برخی کلمات مشخص شده در موتورهای جست وجو در کشور 

فرانسه ممنوع است.

* چین هرگز با یک اینترنت تمام عیار غربــی کنار نیامده و در عوض اینترنت 
 را از نو و به شــکل کامــال چینی به نــام »هولیان ونگ« راه انــدازی کرده 

است.
* در روســیه پیش نویــس قانونی تهیه شــده کــه در صــورت تصویب، 
سوءاستفاده کنندگان از شبکه های اجتماعی با جریمه های سنگین مواجه و حتی 

تحت تعقیب قرار می گیرند.
صفحه آخر

* چراغ اول شــفافیت را، خود 
آقای وزیر روشن کند.

صفحه2


