
1- اداره کل نوسازی مدارس استان قزوین در نظر دارد پروژه با مشخصات 
به شــرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای به پیمانکاران واجد 
شرایط و رتبه بندی شــده که دارای گواهینامه تشخیص صالحیت معتبر و 
ظرفیت کاری آزاد می باشــند از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir واگذار نماید. تاریخ انتشار 

فراخوان مناقصه در سامانه 97/12/27 می باشد.
2- پروژه ذیل تامین مالی آن از محل اسناد خزانه اسالمی می باشد.

آگهی دعوت به 
مناقصه عمومی 

)دومرحله ای)

جهت کسب اطالع بیشتر به آدرس اینترنتی فوق الذکر مراجعه فرمائید.
نوبت اول: 97/12/27 و نوبت دوم 97/12/28

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان قزوین

موضوع 
مبلغ برآورد )ریال(محل اجرامناقصه

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه )ریال(

تاریخ 
بازگشایی 

پاکات

مدت 
اجرا

مدرسه 1
3 کالسه 

حسین  آباد امینی

حسین آباد 
امینی

 بوئین زهرا
4 ماه5/616/885/670281/000/00098/1/19

یف
رد

نوبت دوم
اداره کل نوسازی مدارس

استان قزوین

مبلغ برآورد محل اجراعنوان پروژهردیف
)ریال(

مدت 
اجرا)ماه(

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال(

2/569/271/9413128/470/000سراوانتکمیل مدرسه 4 کالسه اسکاندشت بم پشت سراوان1

3/451/166/5654172/560/000سراوانتکمیل تخریب و بازسازی مدرسه 2 کالسه امیرحمزه میجونی بم پشت سراوان2

13/491/460/5498674/580/000خاشتکمیل مدرسه 6 کالسه خاش3

9/178/799/0696458/940/000ایرانشهرتکمیل تخریب و بازسازی مدرسه 6 کالسه هنر جعفرآباد بمپور ایرانشهر4

تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه 6 کالسه فاروق اعظم یگان قصرقند و مدرسه 5
12/494/489/8217624/730/000قصرقند6 کالسه ابوبکر صدیق ساربوک قصر قند

2/424/071/5583121/210/000دلگانتکمیل مدرسه 2 کالسه خضر نبی موتوریاریانان دلگان6

2/909/116/5073145/460/000سربازتکمیل تخریب و بازسازی مدرسه 2 کالسه تیجنان باال سرباز7

8
تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه دو کالسه محمدرسول اهلل کهیری پتان پارود 

راسک و تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه دو کالسه امام جعفر صادق)ع( اکشی 
کروچان پارود راسک و تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه 2 کالسه شهید رزمجو 

مقدم حسن آباد پارود راسک
10/003/605/0577500/190/000راسک

5/520/973/8714276/050/000چابهارتکمیل مدرسه 9 کالسه بجار دشتیاری چابهار9

3/635/295/1494181/770/000نیکشهرتکمیل مدرسه 6 کالسه بنت نیکشهر10

سیب و تکمیل مدرسه 3 کالسه خدیجه  کبری کهن ملک سیب و سوران11
3/139/685/2233156/990/000سوران

12/912/423/5808645/630/000چابهارتکمیل مدرسه 9 کالسه نوبندیان دشتیاری12

9/622/083/8435481/110/000زاهداناستانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس زاهدان13

7/168/708/5764358/440/000خاشاستانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس خاش14

2/254/055/2463112/710/000سراوانتکمیل مدرسه 6 کالسه راهیان نور سراوان15

6/362/304/9324318/120/000نیمروزتکمیل سلف سرویس مجتمع صیاد شیرازی نیمروز16

تکمیل مدرسه 6 کالسه توحیدیه کوشک قصرقند و تکمیل مدرسه 4 کالسه 17
12/509/552/6828625/480/000قصرقندسعدی بک ساربوک قصرقند

روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

م الف 2251

اداره کل نوسازی مدارس 
استان سیستان و بلوچستان

نوبت دوم

اداره کل نوســازی مدارس استان سیستان و بلوچستان در نظر 
داردپروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای که برآورد 
پروژه ها براساس فهرست بهاء ابنیه و تأسیسات برقی و مکانیکی سال 1397 
و رعایت بخشنامه 96/1299188 مورخ 96/5/4 معاونت برنامه ریزی و نظارت 

راهبردی رئیس جمهور می باشد به اجرا درآورد.
کلیه مراحــل برگزاری مناقصــه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد 
مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه و روزنامه: تاریخ 97/12/27 ساعت 

14 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از سایت: ساعت 14 

روز 98/1/8
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 

روز 98/1/20
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز 98/1/21

اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گــزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس: زاهدان کوی قدس نبش چمران 1 اداره کل نوســازی مدارس استان 
و تلفن: 05433230181

اطالعات سامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 
41934 - 021 دفتر ثبت نام: 88969737 - 021

www. اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر اســتانها: در سایت ســامانه
setadiran.ir بخش »ثبت نام/ پروفایل تأمین کننده/ مناقصه گر« موجود 

است.

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 1- موضوع شرکت: رشته 
آب کلیه امور پیمانــکاری، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات، 
مربوط به بندها، ســدها و ســاختمان نیروگاه آبی، سازه های 
هیدرولیکــی و تونل های آب، مخزن و شــبکه های توزیع آب، 
تاسیســات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب بزرگ، 
خطوط انتقال آب، ایســتگاه های پمپاژ آب و فاضالب بزرگ، 
شــبکه های جمع آوری و انتقال فاضالب، کانالهای انتقال آب و 
شبکه ذهای آبیاری و زهکشی، ســازه های دریایی و ساحلی، 
احداث حوضچه ها استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات 
ساختمانی)ســیویل( تصفیه خانه های آب و فاضالب. رشــته 
تاسیســات و تجهیزات دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به 
شبکه گازرسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی 
ســدها، سیســتم های ســردکننده ســاختمان و تجهیزات 
ســاختمان)آب، گاز، برق و فاضالب( و انتقال زباله، تاسیسات 
و تجهیــزات تصفیه خانه های آب و فاضالب کوچک وســایل 
انتقال)آسانسور پله برقی(. رشته ساختمان و ابنیه: دربرگیرنده 
امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم 
از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، ساختمانی، محوطه های 
کوچک، دیوارکشــی، ارای پیاده روها. شــرکت در مناقصه ها و 
مزایده ها. )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ 
مجوزهای الزم( مدت شــرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی شــرکت: تهران- تهرانپارس- خیابان جشــنواره- 
خیابان زهدی- کوچــه ده متری طالقانی- طاهر16- پالک 9 

کد پستی 1657715941 سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 
ریال منقسم به 100 سهم 10000ریالی که تعداد 100 سهم 
بانام و 0 ســهم آن بی نام می باشد که مبلغ 1/000/000 ریال 
توســط موسسین طی گواهی بانکی شماره 220/ 95ص/391 
مورخ 95/8/25 نزد بانک پاســارگاد شــعبه بازار بلورفروشان 
پرداخت گردیده اســت. اولین مدیران شرکت: رضا رضائی به 
شماره ملی 5209950281 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره و ســیدمجید فاطمی به شماره ملی 0682342521 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود امیری به شماره ملی 
0670185681 به ســمت رئیس هیئت مدیره برای مدت 2 
سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق 
بهــادار و بانکی با امضاء آقای رضــا رضائی)مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره( همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و سایر 
نامه هــای اداری با امضاء آقای رضــا رضائی)مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره( همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساســنامه بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی 
یزدانی به شماره ملی 0681930519 به عنوان بازرس اصلی و 
مهدی منصوریان پور به شماره ملی 0681926805 به عنوان 
بــازرس علی البدل برای مدت 1 ســال مالی انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شــرکت 
تعیین گردید)ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد(

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

تاسیس شرکت سهامی خاص کیان صنعت اترک در تاریخ 1395/9/20 
به شماره ثبت 502288 به شناسه ملی 14006406518 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/04/15 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - میرمجید مجابی به شماره ملی 

4322524117 به سمت بازرس اصلی و سیدحسین میرزائی 

به شــماره ملی 0439872014 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود 

و زیان منتهی به سال 1396 به تصویب رسید. 

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 رودهن

آگهی تغییرات شرکت شفابخشان خاتم شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 381 و شناسه ملی 10103378545 

ثبــت و امضا ذیــل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهت اطــالع عموم آگهی می گردد. موضوع: تولید و ارائه رایانه، تولید 
و ارائه دســتگاه های جانبی، تولید و پشــتیبانی نرم افزارهای سفارش 
مشتری، ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و CD اطالعاتی تولید 
داخل، خدمات شــبکه های اطالع رســانی طراحی و توسعه بازی های 
رایانه ای و ســرگرمی اداره ســالن های نمایش و برگزاری مراسم ها و 
جشــن ها و یا کنفرانس ها فعالیت بازاریابی غیرهرمی و غیرشــبکه ای 
داللی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری در صورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی: اســتان تهران- شهرســتان تهران- بخش مرکزی- شهر 
تهران- محله ســازمان برنامه شمالی- بزرگراه عالمه جعفری- خیابان 
یکم غربی- پالک 26- ســاختمان کوه نــور- طبقه چهارم- واحد 25 
کد پســتی 1483894551 سرمایه شخصیت حقوقی: 10،000،000 
ریال می باشــد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: اولین مدیران: آقای 

ســیدعلیرضا سادات شریف به شماره ملی 0018157386 و به سمت 
نایــب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم فاطمه ســیاحی به 
شــماره ملی 0078403898 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقای مهدی بزئی به شــماره ملی 0810091038 و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مــدت نامحدود آقای حجت اله برامکی یزدی به 
شــماره ملی 0944623859 و به ســمت مدیرعامل و به سمت عضو 
هیئت مدیــره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق عادی 
و نامه های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شــرکت و اســناد 
بهادار و تعهدآور موسســه از قبیل چک، ســفته، بــروات، قراردادها و 
عقود اســالمی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
موسســه معتبر می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت 
موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

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

تاسیس موسسه غیرتجاری روشنای هنر فاطر در تاریخ 1397/12/8 
به شماره ثبت 46659 به  شناسه ملی 14008184738 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1397/07/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: به موضوع شرکت 
موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید: 
دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال، شــبکه 
گازرســانی، تاسیســات مکانیکی و هیدرولیکی، سیستم های 
ســردکننده ســاختمان، تاسیســات و تجهیزات ساختمان و 
تصفیه خانه  هــای آب و فاضــالب، سیســتم های ارتباطــی و 
شــبکه های رایانه  ای ساختمان، ماسه پاشــی و نظایر آن. آب 
و فاضالب. مخازن و ایســتگا ه های پمپــاژ و خطوط انتقال و 
تصفیه خانه  هــای آب و فاضــالب، شــبکه های تامیــن آب و 
جمع آوری فاضالب و پســاب شــهری و صنعتی، ایستگاه های 
آبیــاری و زهکشــی. دربرگیرنده امور پیمانــکاری مربوط به 
ساخت ساختمان ها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی 
و فلزی و نظایر آن. دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به نیرو 
از جمله تولید،  توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها،  شبکه های 
برق و تاسیســات برقی، پســت های توزیع و الکترونیک عام و 
خــاص و نظایر آن. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 

از مراجع ذیربط.

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

آگهی تغییرات شرکت ژیوار توسعه کرد 
سهامی خاص  به شماره ثبت 473907 

و شناسه ملی 14005009733
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علی اکبر صالحی: 

طول کشید
 تا خیلی ها باور کنند
 آمریکا دشمن ماست

۳

خبر ویژه

خبر را سانسور کنید!
رنگ و بوی »ما می توانیم« دارد

صفحه2

رئیس جمهور: هرچه لعنت دارید برآمریکا، 
صهیونیست ها و ارتجاع منطقه بفرستید

بزرگ ترین دستاورد سالی که گذشت

طلوع سال 1۳98
با غروب توهم امید به غرب

رئیس قوه قضائیه صبــح  دیروز به صورت 
سرزده از بخش های مختلف دادسرای ناحیه ۱۰ 

تهران بازدید کرد.
به گزارش میزان، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در 
این بازدید از نزدیک با تعدادی از مراجعان و همچنین 
مقام های قضایی و کارکنان دادسرا دیدار و گفت وگو 
کرد و با رســیدگی به تعدادی از مشکالت حقوقی و 

قضایی، دستور های الزم را صادر نمود.

بازدید سرزده رئیس قوه قضائیه
 از دادسرای ناحیه 1۰ تهران

* قیمت مرغ در بازار 47 درصد باالتر از نرخ مصوب 

است.

* مرکز پژوهش های مجلس: صنعت خودرو در مسیر 

موسسات مالی اعتباری ورشکسته قرار دارد.

* کارشناس اقتصادی: بهبود اقتصاد 98 مشروط به 

اصالحات بودجه ای دولت است.

* افزایش 33 درصدی عرضه میوه برای تنظیم بازار شب عید.

* قیمت جعبه از شیرینی گران تر است.    صفحه۴

رئیس سازمان هواشناسی:

 برف و باران در ایام نوروز
 کشور را فرا می گیرد

*  افشــاگری نیویورک تایمز درباره جنایات جوخه 

مخفی بن سلمان.

* تغییر همــه اعضای کابینــه در ونزوئال با هدف 

مدیریت بحران جاری.

* یک خاخام صهیونیســت کــه در عملیات جوان 

فلسطینی زخمی شده بود به هالکت رسید.

* جان بولتون برای ادامه مذاکرات با کره شــمالی 

دست به دامان چین شد.                   صفحه آخر

نخست وزیر فرانسه:

برخورد کنونی با جلیقه  زردها کافی نیست 
سرکوب باید شدیدتر باشد 

سال نو که میالد امیر مؤمنان )ع( بر تارک آن می درخشد، مبارک باد

صفحه2

رد پای سند 2۰۳۰
این بار در سهمیه بندی 
جنسیتی مدیریت ها !
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*روحانی در حاشیه نشست هیئت دولت: دشمنان قسم خورده اند که با همه توان شان تالش کنند تا مانع 
از پیشرفت زندگی ایرانیان شوند و به نوعی زندگی عادی مردم را بگیرند.

*دشمن اصلی و توطئه گر اصلی را از یاد نبریم. هرچه لعنت دارید بر کسی لعنت بفرستید که این شرایط 
را برای کشــور به وجود آورده اســت. آمریکایی ها، صهیونیست ها و ارتجاع منطقه این شرایط را به وجود 

آورده اند.
* آمریکایی ها بدون هیچ دلیلی از تعهدات شان خارج شدند و شدیدترین تحریم ها را بر ملت ایران اعمال 
کردند. آنها بر این تصور هســتند که اگر تحریم ها و فشارها را بیشتر کنند، می توانند به ایران برگردند و 
هدف آمریکایی ها بیش از این نیست که می خواهند به تهران برگردند و بر مردم مسلط شوند.   صفحه۳

آتالنتیک:  
با وضع فعلی برجام

یک رئیس جمهور 
دموکرات هم
 به آن برنمی گردد

2

صفار هرندی: 

زیر بار FATF رفتن 
یعنی معیشت مردم را 
بیشتر لنگ کردن

2

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 

بعید است 
اصالح طلبان بتوانند

اعتماد دوباره مردم را 
به دست آورند
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