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شرکت ســهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان 
درنظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی ساماندهی رودخانه 

سرباز در محدوده روستای گل کن با مشخصات ذیل اقدام نماید:
موضوع پروژه: ســاماندهی رودخانه سرباز در محدوده روستای 

گل کن
مبلــغ برآورد اجرای کار: 9598883920 ریــال )نه میلیارد و 
پانصد و نود و هشــت میلیون و هشتصد و هشــتاد و سه هزار و 
نهصد و بیســت ریال( براساس فهرست بهای آبخیزداری و منابع 

طبیعی سال 1396 صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور
مدت اجرای کار: 7 ماه شمسی

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان
محل اجرای کار: رودخانه سرباز

ریال  مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 480/000/000 
)چهارصد و هشتاد میلیون( ریال

تأمین مالی پــروژه از محل اعتبارات دولتی )وجه رایج( و یا اوراق 
مشارکت و یا اسناد خزانه می باشد.

بدینوســیله از کلیه پیمانکاران واجدالشــرایط و دارای گواهینامه 
صالحیت رتبه 5 در رشــته آب صادره از ســوی ســازمان برنامه 
و بودجه کشــور دارای ظرفیت ریالی و تعــداد کار مجاز داوطلب 
شــرکت در مناقصه دعوت می شــود جهت خرید اسناد مناقصه از 
تاریخ انتشــار آگهی به مدت 5 روز کاری به ســامانه ستاد ایران 
بــه آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند. کلیه مراحل 
انجام مناقصه از طریق ســامانه مذکور و ارســال فیزیکی اســناد 

مناقصه به طور همزمان صورت خواهد پذیرفت.

نوبت دومآگهی مناقصه عمومی

روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان وبلوچستان
شــرکت آب و فاضالب اســتان قزوین )مناقصه گزار( در اجرای قانون 
برگــزاری مناقصات و آیین نامه معامالت شــرکت های آب و فاضالب در نظر دارد 
اجرای پروژه مشــروحه ذیل را با مشخصات و شرایط 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 مناقصــه را دارند دعوت می گردد به 
منظور خرید اســناد مناقصه از تاریخ 1396/9/25 لغایت 1396/9/29 با در دســت 
داشــتن فیش واریزی به مبلغ 300/000 ریال به حســاب شماره 4046865589 و 

شناســه 370008027103 بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر قزوین بنام شرکت آب 
و فاضالب اســتان قزوین در ساعات اداری روزهای غیرتعطیل به واحد قراردادهای 
این شرکت مراجعه و پیشنهادات خود را نیز تا ساعت 14:45 مورخه 1396/10/9 به 
واحد دبیرخانه این شرکت تسلیم نمایند. ضمنًا زمان بازگشایی پیشنهادات ساعت10 
مورخــه 1396/10/10 می باشــد. همچنین به پیشــنهادهای فاقد امضاء 
مشــروط، مخدوش و پیشــنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی 

مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

توضیحات: نوع تضمین شــرکت در مناقصه به صورت یکــی از انواع تضمین های ذیل: 
الــف- ضمانت نامه بانکــی و یا ضمانت نامه های صادره از ســوی موسســات اعتباری 
غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند.

ب- رســید بانکی واریز وجه مزبور به حساب شــماره 4046865589 این شرکت نزد 
بانک ملت شعبه ولیعصر قزوین، بنشانی: قزوین، چهارراه ولیعصر.

پ- ضمانت نامه صادره توســط موسســات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و 
صدور ضمانت نامه ازسوی بیمه مرکزی ایران.

ج- اوراق مشــارکت بی نام تضمین شــده بانک ها و دولت با قابلیــت بازخرید قبل از 
سررسید )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(

چ- وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.

د- ضمانت نامه های صادره توســط صندوق های ضمانــت دولتی که به موجب قانون 
تأسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.

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

تلفن تماس: 02833379051-4
مهلت اعتبار پیشــنهاد قیمت هــا از تاریخ آخرین روز ارائه پیشــنهادات 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.

»روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری 
استان قزوین«

آگهی فراخوان 
تجدید مناقصه عمومی )96/23( )نوبت دوم(

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 جهت تعمیر 
و نگهداری و رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع آب و خطوط انتقال 
آب در حوزه شهرهای اقبالیه، چوبیندر و خیرآباد، محمودآباد، ناصرآباد، 
و  موجود  منابع  از  آب شرب  تولید  کوهین،  و  سیردان  دانش،  شهرک 
عملیات  و  آب  شبکه  در  توزیع  و  موجود  ذخیره  مخازن  به  آن  انتقال 
لوله گذاری و اصالح شبکه توزیع آب و انجام خدمات امور مشترکین 

در حوزه شهر سیردان

حداقل پایه داخلی23/669/200/000181/100/000
نشانی مناقصه گزار5 رشته آب

شرکت آب و فاضالب استان قزوین 
)سهامی خاص(

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عمــوم آگهی می گردد. موضوع:  تحکیم بنیان خانــواده مدت: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحــدود مرکز اصلی: تهران خیابان پیروزی خیابــان افروز مقابل اداره 
برق نبش کوچه ادیب طوســی پالک 18 حسینیه کوثر)س( نراقی ها کد پستی 
1714933899 دارایــی موسســه: 1/000/000 ریال می باشــد. اولین مدیران 
موسسه برای مدت دو سال به شــرح ذیل تعیین گردیدند. عبدالرحیم قاسمی 
نراقی به شماره ملی 0039864677 به سمت عضو هیئت مدیره- عضو اصلی و 
خزانه دار بتول قاسمی نراقی به شماره ملی 0044409141 به سمت عضو هیئت 
مدیره- عضو اصلی و مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره  عذرا قاســمی نراقی به 
شــماره ملی 0056279523 به سمت عضو هیئت مدیره- عضو اصلی و نایب 
رئیس هیئت مدیره محمدمهدی قاســمی نراقی به شماره ملی 0082699364 
به ســمت عضو هیئت مدیره- عضو اصلی محمد قاسمی نراقی به شماره ملی 
0579840042 به ســمت عضو هیئت مدیره- عضو اصلی زینت ســخی فر به 
شماره ملی 1280921145 به سمت عضو هیئت مدیره- عضو علی البدل فاطمه 
آقایوسفی به شــماره ملی 0047675012 به سمت عضو هیئت مدیره- عضو 
علی البدل دارندگان حق امضا: کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای 
مدیرعامــل و خزانه دار و در غیاب خزانــه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با 
مهر موسسه معتبر خواهد بود. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس 
اصلی و علی البدل: ملک محمد الری زاده به شماره ملی 1754093681 به سمت 
بازرس اصلی و زهره رمضانی به شــماره ملی 0040273407 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک ســال انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 
جهت چاپ آگهی های موسســه انتخاب شــد. آگهی به موجب مجوز شــماره 

94/22/24480 مورخ 1394/5/19 استانداری تهران صادر گردید.

تاسیس موسسه غیرتجاری فرهنگی اجتماعی نور ثقلین عفاف
 در تاریخ 1395/10/27 به شماره ثبت 40684 

به شناسه ملی 14006508540 

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

آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بین المللی 
محصوالت پارس با مسئولیت محدود به شماره 

ثبت 179869 و شناسه ملی 10102220898

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

 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/08/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای محمد محمدخانی 
دارنده کد ملی شــماره 0048165670 و آقــای علی محمدخانی 
دارنده کد ملی شــماره 0068461755 و خانم مهســا محمدخانی 
دارنده کد ملی 0012185450 به ســمت هیئت نظار انتخاب شدند  
ترازنامه و حســاب سود و زیان سال مالی منتهی  به 1395/12/30 
مورد تصویب قرار گرفت. موسســه حسابرسی به بین محتوا شناسه 
ملی 14006661682 به ســمت بــازرس اصلی و آقای عبدالصالح 
نهاوندی با شــماره ملی 0040258319 به سمت بازرس علی البدل 
برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه 

کثیراالنتشار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1394/5/10 و مجوز شماره 

11/19582 مورخه 1395/6/3 اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان 

تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران کیلومتر 

9 جاده مخصوص شــهرک استقالل بلوار عبیدی ابتدای خیابان جالل 

آمادگاه شهید هاشمی نژاد کدپســتی 1467876981 انتقال یافت. یداله 

مکاری شــماره ملی 0603158331 به نمایندگی از شرکت گروه طلیعه 

سبز جهان به شناسه ملی 10102853650 به سمت رئیس هیئت مدیره 

اله رحم شــهریاری به شــماره ملی 4819035142 به نمایندگی شرکت 

خدماتی ساتر سبز به شناسه ملی 10102262391 به سمت مدیرعامل 

و عضو هیئت مدیره محمود بهروز به شــماره ملــی 1060266520 به 

نمایندگی شــرکت بازرسی مهندســی و کنترل کیفیت سنجش گستر 

دانا به شناســه ملی 10102384287 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 

عبدالمحمد شجاعیان به شماره ملی 3960844905 به نمایندگی شرکت 

مهندسی آماد بهینه ساز به شناسه ملی 10102251738 به سمت عضو 

هیئت مدیره عباس سحرخوان به شماره ملی 1262308593 به نمایندگی 

شرکت ناصرین وحید به شناســه ملی 10102255011 به سمت عضو 

هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت 

از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء ثابت مدیرعامل همراه 

با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری 

با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

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 

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی دان ارتباط گویا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 319140 

و شناسه ملی 10103572255 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ 

1396/4/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب 

ســود و زیان برای سال مالی منتهی به سال 1395/12/30 مورد 

تصویب قرار گرفت. موسســه حسابرســی و خدمــات مدیریت 

توانگر محاســب و همکاران)حســابداران رسمی( به شناسه ملی 

10320852922 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان 

محاسب پویا)حسابداران رسمی( به شناسه ملی 10980002869 

به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب 

شدند.

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور 
اتحاد راه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

43127 و شناسه ملی 10100884917 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1396/08/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:  اعضای هیئت مدیره به شرح زیر 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند- آقای مهندس جواد زرگرجواهری 
با کدملی 0040994791 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - 
آقای مهندس سیدابوالقاســم همایونفرد با کــد ملی 4590918145 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره - آقای مهندس مســعود قدیمی با کد ملی 
0071666796 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای مهندس ابوذر 
شــفیع پورمرجی با کد ملی 3149632277 به سمت عضو هیئت مدیره 
حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات 
و عقود اسالمی به امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مواد پژوهان صالح 
سهامی خاص به شماره ثبت 281228 

و شناسه ملی 10103186832

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/7/13 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: آقای رضا شهبازی به شماره ملی 0073920754 

به عنوان رئیس هیئت مدیره- آقای محمدجواد پناهی به شماره 

ملی 0491762453 به عنــوان نایب رئیس هیئت مدیره- آقای 

جعفر اعتمادی شــریف به شــماره ملی 0067130161 به عنوان 

مدیرعامــل انتخاب گردید. کلیه اســناد و اوراق بهادار و بانکی و 

تعهدآور با امضاء دو نفــر از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر 

شــرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء یکی از 

اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.

سال هفتادو ششم   شماره 21794   تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( یک شنبه 26 آذر 1396   28 ربیع االول 1439    17 دسامبر 2017

یادداشت روز

شرق:مگرترامپجوابمنتقدینرامیدهد
کهرئیسجمهوردرایرانپاسخگوباشد!

4 شهید و 900 زخمی در تظاهرات جمعه خشم
 شمار مجروحین انتفاضه از مرز 3000 تن گذشت

* روزنامه شرق: انگار ما دوست داریم یا نیاز داریم همیشه کسی را با سالم و صلوات بیاوریم و همه گناهان را به 
گردنش بیندازیم.

* در آمریکا نیز شبانه روز به رئیس جمهور حمله می کنند، اما آیا او هر روز می نشیند جواب مطبوعات را می دهد یا 
در مجلس و نیز در کنفرانس های مطبوعاتی چنین می کند؟ اینجا برخی سوراخ دعا را گم می کنند. 

* شــرق در حالی در پی القای این نکته اســت که رئیس جمهور مسئولیتی ندارد تا پاسخگو باشد که  طبق اصل 
122 قانون اساســی» رئیس جمهور در حدود اختیارات  و وظایفی  که  به  موجب  قانون  اساسی  و یا قوانین  عادی  به  

عهده  دارد در برابر ملت ، رهبر و مجلس  شورای  اسالمی  مسئول  است .«
* درباره آوردن افراد با ســالم و صلوات و انداختن همه گناهان به گردن وی، اصالح طلبان کافی اســت نگاهی به 
ســابقه خود و برخوردشان با مرحوم هاشــمی و احمدی نژاد بیندازند، هاشمی را عالیجناب سرخپوش نامیدند و 
احمدی نژاد را به هر فحشی نواختند.                                                                                  صفحه۱0

* بن سلمان، بازنده ترین چهره سال از نگاه روزنامه 
ایندیپندنت.

* گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه فقر: آمریکا 
در حال تبدیل شدن به قهرمان نابرابری اقتصادی 

در دنیاست.

* دوویچه وله؛ تروریســت های چشــم آبی در راه 
بازگشت به خانه، سازمان های امنیتی اروپا به حال 

آماده باش درآمده اند.
* گــزارش روزنامــه دولتــی قطر از فســادهای 
سیستماتیک در خاندان سعودی .        صفحه آخر

انصاراهلل با موشک بالستیک
مرکز فرماندهی عربستان را در جیزان درهم کوبید

* افزایــش 300 درصــدی بودجــه مرکــز 

بررسی های راهبردی ریاست جمهوری!

 * پــول هنگفــت واردات 144 هــزار خودرو 

در جیب فرانسوی های بدسابقه.

 * رئیــس ســازمان چــای از آغــاز پرداخت

 30 میلیارد تومان وام به چایکاران خبر داد.

 * عقب نشــینی وزیر نفت از قــرارداد گازی

 با نروژی ها.                                     صفحه4

جهانگیری: قدرت خرید مردم کاهش یافته
و رشد اقتصادی مناسب نیست!

نگاهی به جدول 20 در بودجه 97

293طرحعمرانیفقطبا20میلیاردتومان!
فریبمردمونمایندگان

صفحه2

نیمی از َگّله ما را 
سگ چوپان خورده!

صفحه آخر

* در جدول شماره 20 الیحه تقدیمی دولت برای سال ۱397 ، عناوین 293 
طرح مطالعاتی و اجرایی درج شــده است که بودجه پیشنهادی برای کل 
آنها تنها 20 میلیارد تومان است! یعنی هر طرح کمتر از 70 میلیون تومان!
 * شــاید در یک بــرآورد، برای اجــرای این طرح هــا مبلغی حدود 
یک میلیون میلیارد تومان نیاز باشــد تا این طرح ها طی بیست سال به 
 سامان اجرایی برســند ولی دولت برای این طرح های مطالعه نشده، فقط 

20 میلیارد تومان در الیحه پیشنهاد کرده است!
* هر کس کمترین آشــنایی با اقتصاد سیاسی ایران داشته باشد می فهمد که این 
جدول محصول چانه زنی ها و توافقات بین نمایندگان و تمکین دولت به آنها، به دالئل 
دیگری است که آنها هم از جنس چانه زنی برای تصویب بودجه و ... در مجلس است.
* وقتی در یک جدول 293 طرح وجود دارد تقریبا برای همه شهرستان ها 
طرحی یا طرح هایی مطرح گردیده اســت و نمایندگان عمدتا برای حفظ 
پروژه یا طرح شهرستان خود هم که شده، نه تنها با این طرح ها که مراحل 
الزم الرعایه پیش از تقدیم به مجلس را نگذرانده اند موافقت می کنند که 
تالش می کنند در بقیه موارد هم از نابسامانی های مخرب در بودجه دفاع 

کنند تا الیحه بودجه حاوی طرح مورد نظر آنها تصویب شود.
*  حســن سبحانی، استاد اقتصاد دانشــگاه تهران و نماینده دوره های 
پنجم، ششم و هفتم مجلس  شورای اسالمی: جا دارد برای الیحه بودجه 
دولت بیانیه ای محتوایی نگاشــته شود تا شاید اندکی از عمق خساراتی 
که از ناحیه بودجه به نظام مالی کشــور، طی دهه های گذشته وارد شده 
 و همچنان با سرعت بیشــتری در حال وارد شدن است به چاره اندیشی
گذاشته شود.                                                                                صفحه4

با حضور مقامات لشکری و کشوری صورت گرفت

تشییع شهید مدافع حرم مهدی قره محمدی

* مراسم وداع با پیکر فرمانده شهید مدافع حرم »مهدی 
قره محمدی« نیز بعد از ظهر روز جمعه در معراج شهدای 
مرکز برگزار شــد. در این مراســم مادر، پدر، همســر، 
فرزندان، بســتگان و همرزمان او برای آخرین بار با پیکر 

مطهرش وداع کردند.

*پیکر مطهر این شــهید واالمقام پس از تشــییع به 
سوی زادگاهش شهر آمل منتقل شد تا بر روی دستان 
مردم شهید پرور آمل تشییع و در کنار دیگر همرزمان 

شهیدش به خاک سپرده شود. 
صفحه3

توسط دادگاهی در آمریکا صورت گرفت

محکومیت شهروند ایرانی کانادایی
 به تحمل 32 ماه حبس بابت نقض 

ادعایی تحریم ها
صفحه2

خبر ویژه

صفحه2

حذف یارانه ها 
قبل از انتخابات عادالنه نبود 

و حاال عادالنه شده؟!


