
نوبت دوم آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای )96/38(

شــرکت آب وفاضالب  اســتان قزوین در نظر دارد 
مناقصه عمومی )یک  مرحله ای( اجرای حدود 5 کیلومتر 
شبکه فاضالب در فاز 1 شهر آبیک همراه با ترمیم 
ترانشه به شــماره 96/13/16676 را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار  نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
 و بازگشــایی پاکت هــا از طریــق درگاه ســامانه تدارکات
www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس 

انجام خواهد شد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلــی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند.
تاریخ انتشــار مناقصه در سامانه: 1396/12/28 

می باشد.
مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از سایت: تا 

ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 1397/1/8

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 19 روز سه شنبه 
تاریخ 1397/1/21 

روز چهارشنبه  پاکت ها: ساعت 10:30  بازگشایی  زمان 
تاریخ 1397/1/22 

آدرس: قزوین، چهارراه ولیعصر )عج(، بلوار آیت ا... خامنه ای، 
کوچه گلســتان پنجم، پالک 4 شرکت آب و فاضالب استان 

قزوین. تلفن: 4-33379051 نمابر: 33378167
اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحل 
تمــاس 021-27313131   عضویــت در ســامانه: مرکــز 

دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 021-85193768
- گواهینامه احراز صالحیت: حداقل پایه 5 رشته آب

مبلغ برآورد مناقصه: 8/076/414/795 ریال
تضمین شرکت در مناقصه: 403/821/000 ریال

- هزینه اجرای کارهای موضــوع مناقصه از محل اعتبارات 
عمرانی شــرکت آب و فاضالب استان قزوین )اوراق و اسناد 

خزانه اسالمی( تامین می گردد.

شرکت آب و فاضالب استان قزوین
 )سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قزوین

شرکت آب و فاضالب روستایی استان زنجان در نظر دارد عملیات اجرای پروژه های آب رسانی به مجتمع معجزات در شهرستان 
زنجان را از طریق مناقصه به پیمانکاران صالحیت دار واگذار نماید. لذا از واجدین شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه، از 

تاریخ درج آگهی نوبت دوم لغایت تا ساعت 9 صبح مورخ 97/1/17 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای 
)96-20(

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان زنجان

ت دوم
نوب

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب روستایی 

استان زنجان

1- مهلت قبول پیشــنهادها: شرکت کنندگان می بایست پیشــنهادهای خود را پس از تکمیل ظرف مدت 10 روز از آخرین مهلت 
دریافت اســناد تا ســاعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 97/1/27 عالوه بر ثبت در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به دبیرخانه 

کمیسیون معامالت شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.
2- زمان بازگشایی: زمان بازگشایی پاکات )الف( و )ب( ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 97/1/27 در محل سالن جلسات شرکت 
آبفار بوده و تاریخ بازگشــایی قیمت های پیشــنهادی مناقصه گرانی که در ارزیابی فنی امتیاز الزم را کســب می نمایند، در جلسه مذکور 

متعاقبًا اعالم خواهد شد.
3- به پیشــنهادهای فاقد امضاء، مشــروط، مخدوش، ناقص و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء موعد مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقًا 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.              5- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

مبلغ برآوردخالصه عملیاتموضوعردیف
 )به ریال(

مبلغ تضمین
محل تأمین اعتباررشته )به ریال(

1
آب رسانی 
مجتمع 
معجزات

اجرای خط انتقال - احداث 
مخزن- اجرای شبکه 
توزیع- حصارکشی و 

محوطه سازی- تأسیسات 
برقی و مکانیکی و...

آب32/126/178/0331/606/310/000

)منابع عمرانی- اسناد خزانه- اوراق مشارکت( 
که مبلغ پیش پرداخت )15% ( بصورت نقدی و 
از منابع عمرانی و الباقی از طریق اسناد خزانه و 

اوراق مشارکت اعتبارات ملی و صندوق مجتمع ها 
در تاریخ تقریبی سررسید 97/12/28 خواهد بود.

ثبــت و امضا ذیل دفاتــر تکمیل گردیــده که خالصه آن به شــرح زیر 

جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضــوع: خرید، فروش، توزیع، تولید، 

بســته بندی، واردات و صــادرات و خدمات پس از فــروش کلیه کاالهای 

مجاز بازرگانی علی الخصوص بســته بندی حبوبات و فرآورده های غذایی،  

فرآورده های پروتئینی، غالت، خشکبار، چای وقند، و شکر و برنج همچنین 

انجام کلیه فعالیت های مجاز بازرگانی در بخش کشــاورزی، به ویژه تهیه، 

توزیع، خرید و فروش، صادرات و واردات محصوالت و ابزار و ماشین آالت 

کشــاورزی،  انجام کلیه فعالیت های عمرانی و کشــاورزی به ویژه کاشت، 

داشــت، برداشت، آماده سازی زمین های کشاورزی زراعی، کشت و صنعت، 

خدمات آبخیزداری، ایجاد مجتمع های گلخانه ای، کشاورزی و دامپروری و 

تولید آبزیان، تهیه و تولید موادغذایی و مواد اولیه، طراحی، تجهیز، نگهداری 

و نظارت فنی و راه اندازی در امر پروژه های ســاخت پاالیشگاه های نفت و 

گاز و پتروشیمی، فعالیت های تجاری مجاز در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، 

احداث و ایجاد کارخانجات تولیدی و صنعتی، مشــارکت در سرمایه گذاری، 

اخــذ و اعطای نمایندگی شــرکت های معتبر داخلــی و خارجی اخذ وام و 

تســهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی  از کلیه بانک ها و موسسات مالی 

و اعتباری داخلی و خارجی، گشــایش اعتبارات و ال سی برای شرکت  نزد 

بانک ها، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شــعب و نمایندگی در 

سراسر کشور، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های معتبر داخلی و 

خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل 

و خارج از کشور و شــرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمان ها اعم از 

دولتی و خصوصی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم.

 مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: تهران شهرتهران- خواجه 

نصیرطوسی- خیابان سپاه- کوچه شهید علی اصغر احمدنیا- پالک 1 طبقه 

دوم- کدپستی 1611748143 سرمایه شخصیت حقوقی: 100000000ریال 

می باشد. اســامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محمدرضا وجدانی فخر 

به شــماره ملی 0381286509 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه آقای 

سیدناصر طاهری موسوی به شماره ملی 0384854184 دارنده 1000000 

ریال سهم الشــرکه آقای عصام حمزه به شماره فراگیر 111759593 دارنده 

98000000 ریال سهم الشــرکه اولین مدیران: آقای عصام حمزه به سمت 

مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا وجدانی فخر نایب رئیس 

هیئت مدیره آقای سیدناصر طاهری موسوی عضو هیئت مدیره برای مدت 

دو سال انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضا: کلیه اوراق عادی و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت با 

امضای آقای عصام حمزه همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد اختیارات 

نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گروه آگرو گسترش وصال در تاریخ 1396/07/19 
به شماره ثبت 516777 به شناسه ملی 14007122771 

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/10/26 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت 

و مــاده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید:  ایجــاد کارخانه جهت 

رنگرزی و تولید نخ فرش ماشینی و واردات ماشین آالت و لوازم یدکی 

مربوطه و مــواد اولیه و صادرات تولیــدات کارخانه و کلیه کاالهای 

مجاز بازرگانی طبق موافقت های اصولی و انجام فعالیت های تولیدی، 

خدماتی، بازرگانی، مشــاوره ای، نظارت، تأسیس و توسعه، نگهداری 

و بهره بــرداری در زمینــه احــداث نیروگاه های مقیــاس کوچک و 

تجدیدپذیر شامل بادی، خورشــیدی، زمین گرمایی و زیست توده و 

گازی )تولیــد برق و حرارت( و خرید تجهیزات و ملزومات مربوطه از 

داخل و خارج کشــور و به طور کلی انجام کلیه فعالیت های اجرائی، 

مشــاوره ای، نظارتی، اقتصادی، مدیریتی و مشــاوره سرمایه گذاری، 

انجام مطالعات امکان ســنجی و تهیه طرح های توجیهی فنی و مالی 

و اقتصــادی، نظارت بر تطبیق عملیات و مصرف منابع در طرح ها در 

زمینه نیروگاه های مقیاس کوچک و تجدیدپذیر و هرگونه فعالیت در 

ارتبــاط با موارد مذکور از قبیــل واردات کاالهای مجاز و تکنولوژی 

صنایع مادر و انتقال دانش فنی، حق العمل کاری، پیمانکاری خدمات، 

شــرکت می تواند تمام یا قســمتی از فعالیت های خود را راسا و یا با 

مشارکت شخص و یا اشــخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و یا 

خارجی پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح انجام دهد. اخذ 

تســهیالت ریالی و ارزی از بانک های داخلی و خارجی، به طور کلی 

انجام کلیه اموری که در ارتباط با موضوع شــرکت باشد. در صورت 

ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای الزم.

آگهی تغییرات شرکت نساجی رازی ابهر سهامی خاص به شماره ثبت 96505 
و شناسه ملی 10101405599 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده 
مورخ 1396/9/4 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: علی آقاســردار به 
شــماره ملی 0054886031 و محمود شیرگیری به شماره ملی 
0045614040 بــه جای پونه عطارچی طهرانی و رضا عطارچی 
طهرانی به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره تا پایان هیئت مدیره 

انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت شیمیایی شمین 
سهامی خاص به شماره ثبت 29996 

و شناسه ملی 10100754556 

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

شماره ردیف
مناقصه

موضوع 
مناقصه

نوع 
مناقصه

میزان سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال(

28-96/12ت1

واگذاری فعالیت های 
 eva-ip و فیدواتر هیتر 

)هارپ های شمالی و 
جنوبی( و تعویض عایق 
و گلدینگ دیواره داخلی 
داکت ورودی بویلر)1( تا 
)6( گازی نیروگاه سیکل 

ترکیبی شهید رجایی

دومرحله ای- 
240/000/000عمومی

29-96/12ت2
واگذاری فعالیت های 

جوشکاری یکساله نیروگاه 
بخار شهید رجایی

دومرحله ای- 
336/000/000عمومی

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

شرکت مدیریت تولید 
برق شهید رجایی

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی

3- محل دریافت اسناد مناقصه: کیلومتر 25 اتوبان قزوین- کرج، امور قراردادها و توسعه 
بازار، اداره قراردادها، تلفن 3-88796681-021 و 33562311-028 داخلی 6073

4- ســپرده شرکت در مناقصه: به شــرح مبلغ جدول فوق الذکر به صورت ارائه یک فقره 
ضمانت نامه بانکی یا چک بانکی یا واریز وجه به حســاب جام 6804466081 بانک ملت شــعبه 

اسدآبادی قزوین )باجه نیروگاه با کد شعبه 2109/7 به نام مناقصه گزار(.
5- تاریخ فروش اسناد مناقصه: هفت روز کاری از تاریخ آخرین چاپ نوبت دوم آگهی.

6- تاریخ تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه نیروگاه: تا ساعت 15 عصر روز پنج شنبه مورخ 1397/2/6.
7- مبلغ فروش اســناد مناقصه: مبلغ 327/000 ریال با احتســاب 9% ارزش افزوده به صورت واریز وجه به 
حساب جام 6804465837 بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین )باجه نیروگاه با کد شعبه 2109/7( به نام مناقصه گزار.

8- زمان و محل قرائت پیشــنهادات مناقصه: زمان بازگشــایی پاکات روز شنبه مورخ 
1397/2/8 رأس ساعت 10 صبح در محل مناقصه گزار انجام خواهد شد.

http://iets.mporg.ir :سایت ملی اطالع رسانی
http://tender.tavanir.org.ir :سایت معامالت توانیر
http://www.rpgm.ir :سایت نیروگاه شهید رجایی

1- نام مناقصه گزار: شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی- سهامی خاص )نیروگاه شهید رجایی(
2- شرایط و عناوین مناقصه:

نوبت اول
آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای

سال هفتادو ششم   شماره 21871   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(دو شنبه 28 اسفند 1396   اول رجب 1439    19 مارس 2018

صفحه2

خبر ويژهيادداشت روز

ما گرفتیم
 آنچه را  انداختی 

وارونه بینی مزمن
رئیس تیم کارشناسی مذاکرات برجام

صفحه2

گزارش خبری تحلیلی کیهان

گزارش واقعی تولید و اشتغال
انتظار مردم در پایان سال

* معاون اول رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت 
دولت: سال 96 جزء بهترین سال های ایجاد  اشتغال 
در تاریخ کشور است، مجموع شغلی که ایجاد شده 
باالی 800 هزار تا پایان سال خواهد بود که این عدد 

قابل توجه است.
* اگر چیزی که امسال برای ایجاد  اشتغال برداشته 
شده است در سال 97 نیز ادامه یابد، بخش زیادی 

از بار ایجاد شغل حل می شود.

* بررســی آمارهــای رســمی دولــت و اظهارات 
دولتمردان و مقایســه آن با واقعیت های اقتصادی 
زندگــی مردم و بنگاه ها نشــان می دهد بســیاری 
 از ایــن آمارهــا و اظهــارات بیانگر وضــع موجود

 نیست.
* در توضیح کیفیت آمار مرکز آمار، گفتنی است که 
این مرکز، هر فرد که در هفته دو ساعت کار کند را 
شاغل حساب می کند!                            صفحه۱۰

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف خبر داد

طرح نوروزی آرامش بهاری
در امامزادگان و بقاع متبرکه
صفحه۳

جهانگیری:

سال96 از بهترین سال های ایجاد  اشتغال
در تاریخ کشور است!

راهپیمایی علیه تبعیض، نژادپرستی و بی عدالتی 
در 5 کشور اروپا

میالد مسعود شکافنده علم حرضت امام  محمدباقر)ع(
 و فرا رسیدن سال نو را تربیک می گوئیم

* در شــرایطی که مردم در پایان ســال اقتصاد مقاومتی، تولید و 
اشــتغال انتظار ارائه گزارشی ازسوی رئیس جمهور برای تحقق این 
شعار را داشتند، حســن روحانی با ذکر برخی آمار تکراری، سال 

آینده را سال عدالت اقتصادی عنوان کرد!
* حسن روحانی: رشد اقتصادی در چهار سال گذشته به طور متوسط 
4/8 درصد بوده است که رشد متوسط دنیا حدود 2/5 درصد است.

* تاکید رئیس جمهور بر برخی آمارهایی که بعضاً در زمان های دیگری 
هم عنوان شــده بود در شرایطی است که طبق گفته خود ایشان در 

تبلیغات ریاست جمهوری سال 92 مالک تورم، جیب مردم است.
* گفتنی است، واردات کشور طی ۱۱ ماه سال جاری 24 درصد رشد 
داشته که با توجه به اینکه امسال به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، 

تولید و اشتغال نامگذاری شده بود، جای تعجب دارد.
* ازســوی دیگر افزایش نرخ ارز در سال جاری که به صورت افسار 
گسیخته ای رخ داد، در کنار رشــد فزاینده نقدینگی، بیم افزایش 

تورم در سال آینده را تقویت می کند.
* کاهش ارزش پول ملی در ســال جاری )کــه رئیس جمهور هیچ 
اشــاره ای به آن نکرد( آن هم بیش از 9۰۰ تومان در حدود شش ماه 

اخیر به نوعی بی سابقه و حتی حیرت انگیز بوده است.
* چند روز پیش رئیس انجمن نساجی ایران درباره بالیی که تعرفه 
ترجیحی با ترکیه بر سر صنعت نساجی ایران آورده، گفته بود: من 
به آقای نعمت زاده گفتم آقا اینها دارند ما را لخت می کنند، دارند ما 
را بیچاره می کنند.                                                                 صفحه4

* 3/5 میلیون تن ســیب و مرکبــات در انبارها ذخیره 

شده است.

* پیمان های پولی دوجانبه هنوز در کشــور به مرحله 

اجرا نرسیده است.

* ورود کاالی مشابه تولید داخل با ضمانت گمرکی حذف شد.

* مدیرکل امور مسافری راه آهن کشور: یک سوم بلیت 

قطارهای نوروزی هنوز موجود است.

* لیست مشموالن ارز مبادله ای به حداقل می رسد.   صفحه4

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی:

بازار چند صدمیلیارد دالری سوداگری
منابع مالی تولید را می بلعد

* رئیس سابق سیا: ترامپ عوام فریب بی آبرویی است 

که به زباله دان تاریخ خواهد پیوست.

تریلیــون دالر  از مــرز 21   * بدهــی آمریــکا 

گذشت.

* راهبرد آمریکا و ترکیه در سوریه جنجال کاذب 

در غوطه، آدم کشی در عفرین.

* لیبرمن: اوضاع در اسرائیل خطرناک شده، نگران 

تبعات انتقال سفارت آمریکا هستیم.     صفحه آخر

سازمان ملل خبر داد

15 شیعه عربستانی در آستانه اعدام 
از سوی رژیم آل سعود

 * اروپایی های معترض که شمار آنها به هزاران تن می رسید، در 5 کشور تظاهرات کردند و در اعتراض به نژادپرستی و تبعیض دینی 
شعار سر دادند. آنها همچنین حمایت خود را از حقوق پناهجویان و مهاجران اعالم کردند. معترضان در البالی شعارهای خود از 
رشــد تفکر نژادپرستی در اروپا هم به شدت ابراز نگرانی کردند. این اعتراض ها در کشورهای انگلیس، اتریش، فرانسه، اسکاتلند و 
یونان همزمان با مراسم ساالنه »هفته اقدام اروپایی سازمان ملل علیه نژادپرستی« برگزار شد.                            صفحه آخر


